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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою дисципліни «Адміністративне і трудове право»  є одержання студентами правових 

знань задля підвищення рівня їх правосвідомості та правової культури. Знання правових засад 

державного управління (публічного адміністрування) та правового регулювання у сфері праці 

сприятимуть розвиткові творчого правового мислення, поглибленню навичок аналізувати чинне 

законодавство та практику його застосування під час упровадження проєктів, програм та 

портфелів проєктів. Одержані знання  формуватимуть основу для подальшого  самостійного 

здобуття та поповнення знань у сфері права.  

Завданням вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців сучасного 

системного правового мислення та набуття необхідного рівня спеціальних теоретичних та 

професійних знань щодо правових засад управлінської діяльності. Знання з дисципліни  

сприятимуть виробленню уміння правильно, в межах правових норм, будувати правовідносини  

з органами виконавчої влади, громадськими організаціями, громадянами, а також у середині 

організації. Знання основ трудового права забезпечать формування навичок управління 

трудовим колективом підприємства, сприятимуть підвищенню ефективності виробництва при 

одночасному збереженні  законних прав та гарантій працівників. Студенти набуватимуть знання 

про засади застосування адміністративної, дисциплінарної, матеріальної відповідальності та 

навичок правильного застосування правових норм для уникнення правопорушень підчас 

вирішення управлінських задач. 

 
Компетенції студентів, що формуються в результаті засвоєння дисципліни  

Код Зміст Результати навчання 
Загальні компетентності. 

ЗК1.   Здатність застосовувати навички 

аналітичного та критичного 

мислення для вирішення проблем 

у сфері інформаційних систем та 

технологій, у тому числі в умовах 

неповної / недостатньої 

інформації та суперечливих 

вимог. 

Знати: засади правопорядку в Україні, систему 

та компетенцію органів виконавчої влади,   

правовий статус державної служби в Україні,  

права громадян у сфері управлінської діяльності, 

прядок розгляду звернень громадян, права та 

обов’язки сторін трудового договору, 

законодавчі гарантії та компенсації для 

працівників, зміст та порядок укладення 

колективного договору.   

Вміти: аналізувати норми законодавства в сфері 

публічного адміністрування та трудових 

відносин, застосовувати норми права у 

конкретних правовідносинах, самостійно 

визначати та формулювати коло питань, що 

потребують правничої експертизи. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК1. Здатність аналізувати та вибирати 

базові та гнучкі методології 

управління проєктами, які дають 

можливість зрозуміти й 

розв’язати проблеми та задачі 

 

Знати: форми та методи управління, методи та 

порядок забезпечення трудової дисципліни. 

Правове закріплення функцій контролю, 

делегування повноважень, види та порядок 

заохочення працівників за сумлінну працю, їх 

нормативне закріплення на державному та 

локальному рівнях.   

Вміти: застосовувати та поєднувати правові та 

організаційні форми управління, методи 

заохочення, примусу, адміністративний, 

економічний. Розрізняти імперативний та 

диспозитивний методи правового регулювання. 
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2. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1 «Основні положення адміністративного права». 

 

Тема 1.1. Підприємство як суб’єкт адміністративного права. Підприємство, державне 

управління і виконавча влада. 

 

Змістовний модуль 2.  «Основні положення трудового права». 

 

Тема 2.1.  Трудова дисципліна і методи її забезпечення. Порядок накладення дисциплінарних 

стягнень. 

   

  

Змістовний модуль 3 «Набуття загальних навичок застосування правових норм у 

професійній діяльності і повсякденному житті» 

 

Практичне заняття 1. 

Опитування студентів з питань, що розглядалися на лекціях, а також тих, що давалися на 

самостійне опрацювання.  

Вирішування ситуативних завдань, запропонованих викладачем, шляхом застосування 

відповідних нормативних актів. 

 

Практичне заняття 2. 

На останньому практичному занятті студенти повинні захистити підготовлені ними 

реферати на одну із запропонованих викладачем тем. 

 

3.Тематика контрольних робіт: 

 

1. Особливості та принципи державного управління.  

2. Сутність виконавчої влади. Співвідношення виконавчої влади, державного управління та 

адміністративного права. 

3. Предмет і метод адміністративного права.  

4. Принципи та джерела адміністративного права України. 

5. Поняття, особливості та види адміністративно-правових норм. 

6. Адміністративно-правові відносини та їх особливості.  

7.  Суб»єкти адиіністративо-правових відносин.   

8. Адміністративна правоздатність і дієздатність. 

9. Права та обов’язки громадян у сфері державного управління. 

10. Право громадян на звернення. 

11. Право на доступ до публічної інформації. 

12. Державна служба в Україні.  

13. Форми і методи державного управління. 

14.  Акти державного управління –поняття та властивості. 

15. Поняття, юридичне значення та ознаки адміністративного договору. 

16. Сутність та умови застосування адміністративного розсуду. 

17. Поняття та ознаки адміністративної послуги. 

18. Види адміністративних послуг та принципи їх надання.   

19. Медіація як засіб вирішення адміністративних суперечок. 

20. Адміністративне оскарження- підстави та порядок.  

21. Заходи адміністративного примусу. 
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22. Адміністративне правопорушення, його юридичні ознаки. 

23. Поняття й основні риси адміністративної відповідальності.  

24. Особливості адміністративно-правової відповідальності за правопорушення у сфері 

будівельної діяльності. 

25. Поняття і види  адміністративних стягнень.   

26. Контроль у державному управлінні. 

27. Управління будівництвом і житлово-комунальним господарством. 

28. Трудові правовідносини та їх особливості.    

29. Джерела трудового права.  

30. Професійні спілки як суб’єкти трудового права. 

31. Види трудових договорів. 

32. Контракт як особлива форма трудового договору. 

33. Порядок укладання трудового договору. 

34. Основні обов’язки працівників. 

35. Основні обов’язки власника та уповноваженого ним органу. 

36. Зміст колективного договору і контроль за його виконанням.  

37. Порядок укладення колективного договору. 

38. Переміщення працівника та зміна істотних умов праці. 

39. Переведення на іншу роботу.     

40. Загальні підстави припинення трудового договору.   

41. Прогул як підстава припинення трудового договору з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу. 

42. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника з окремими 

категоріями працівників. 

43. Правове регулювання оплати праці. 

44. Види робочого часу.  

45. Надурочні роботи, умови і порядок їх застосування.   

46. Поняття і види часу відпочинку.   

47. Щорічна відпустка та порядок її надання. 

48. Трудова дисципліна та методи її забезпечення. 

49. Поняття та склад дисциплінарного правопорушення. 

50. Підстави та порядок застосування дисциплінарних стягнень. 

51. Заохочення за успіхи в роботі та порядок їх застосування.   

52. Поняття  і підстави матеріальної відповідальності робітників і службовців. 

53. Види матеріальної відповідальності працівників.  

54. Органи з розгляду трудових спорів. Виконання рішень по трудових спорах.   

  

Методи контролю та оцінювання знань студентів 
 

Розподіл балів для дисципліни з формою контролю екзамен/залік 

 

Поточне оцінювання 
Підсумковий 

тест  

Сума 

балів 
Змістовні модулі 

1 2 3 

20 20 20 40 100 
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Методичне забезпечення дисципліни 

Базова 

1. Конституція України. Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР (із змінами і 

доповненнями, внесеними згідно із законами від 08.12.2004 р. № 2222-IV; від 01.02.2011 р. № 

2952-VI; від 19.09.2013 р. № 586-VII; від 21.02.2014 р. № 742-VII; від 02.06.2016 р. № 1401-

VIII // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X // Відомості 

Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122. 

3. Про державну службу. Закон України від 10.12.2015 № 889-VІІI // Відомості Верховної Ради 

України. – 2016. – № 4. – Ст. 43. 

4.   Про регулювання містобудівної діяльності. Закон України від 17.02.2011 № 3038-VІ // 

Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 34. – Ст. 343. 

5. Про архітектурну діяльність. Закон України від 20.05.1999 № 687-XIV // Відомості Верховної 

Ради України. – 1999. – № 31. – Ст. 246. 

6. Про адміністративні послуги: Закон України від 6.09.2012 № 5203-VI // Відомості Верховної 

Ради України.   — 2013 р. -  № 32. – Ст. 409. 

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

Верховної Ради України. -  2011. -  № 32. -  Ст. 314. 

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

Ради України (ВВР), 1996, № 47, Ст.256. 

9. Кодекс адміністративного судочинства України // ВВР. — 2005. — № 35-37. — С. 446.  

10.  Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. // ВВР. —1999. — № 

20-21. — Ст. 190. 

11. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. // ВВР. — 1997. — 

№ 48. — Ст. 254. 

12.  Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001р. // ВВР. 

— 2001. — № 33. — Ст. 175. 

13.  Про громадські об’єднання: Закон України від 22.03.2012 // ВВР. — 2013. — № — Ст. 1. 

14.  Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. // ВВР. —2001. — № 23. — 

Ст. 118. 

15.  Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11 липня 2001 р. //ВВР. — 2001. — 

№ 48. — Ст. 254. 

16.   Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII // Відомості Верховної Ради 

УРСР. – 1971. – № 50 – Ст. 375.   

17. Закон України «Про колективні договори і угоди»   від 01.07.1993 р. // Відомості Верховної 

Ради України.  1993.  № 36.   

18. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради 

України.  1992.  № 49. 

19. Закон України «Про оплату праці» від 25 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. 

 1997.  № 11 (з наступними змінами і доповненнями). 

20. Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. // Відомості Верховної    Ради 

України   1997.  № 11  (з наступними змінами та доповненнями). 

 

Підручники 

1.  Аміністративне право України. Повний курс : підручник / Галунько В., Діхтієвський П., 

Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с. [Електронний ресурс.] – 

Режим доступу: http://kafedr.at.ua/_bd/7/765.pdf    

2. Адміністративне право України [Підручник для юрид. вузів і фак. / Ю. П. Битяк, В. В. 

Богуцький, В. М. Гаращук та ін.]; За ред. Ю. П. Битяка. – Харків: Право, 2000. – 520 с. 

[Електронний ресурс.] – Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/090.html  

3. Трудове право : навч. посіб. / Н. П. Долгіх, В. П. Марущак. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. – 252 

с. [Електронний ресурс.] – Режим доступу: 

http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Biblioteka_Magistra/9eadc59e-e5ac-43cb-8c4b-

http://kafedr.at.ua/_bd/7/765.pdf
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/090.html
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Biblioteka_Magistra/9eadc59e-e5ac-43cb-8c4b-6073f67e4336.pdf
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6073f67e4336.pdf  

4. Трудове право : підручник [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / В. В. Жернаков, С. М. 

Прилипко, О. М. Ярошенко та ін. ; за ред. В. В. Жернакова. - Х. : Право, 2012. - 496 с. 

[Електронний ресурс.] – Режим доступу:  https://westudents.com.ua/knigi/469-trudove-pravo-

jernakov-vv.html  

5. Трудове право України [Текст] : підручник / [С. В. Вишновецька та ін. ; за заг. ред. М. І. 

Іншина, В. Л. Костюка, В. П. Мельника] ; Нац. ун-т "Остроз. акад.", Навч.-наук. ін-т права ім. І. 

Малиновського, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правн. наук, Київ. ін-т Нац. ун-ту 

«Одес. юрид. акад.». – 2-ге вид, перероб. і допов. – Київ : Леся, 2016. – 446 с. 

 

Інформаційні ресурси 

 

1. http://library.knuba.edu.ua/ 

2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index 

3. https://www.kmu.gov.ua/  

 

http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Biblioteka_Magistra/9eadc59e-e5ac-43cb-8c4b-6073f67e4336.pdf
https://westudents.com.ua/knigi/469-trudove-pravo-jernakov-vv.html
https://westudents.com.ua/knigi/469-trudove-pravo-jernakov-vv.html
http://library.knuba.edu.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index
https://www.kmu.gov.ua/

