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Провідний лектор з дисциплін: «Аудит і оцінювання управлінської діяльності», «Аудит персоналу», 

«Корпоративне управління», «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства», «Основи 

підприємництва», «Правові засади адміністративної діяльності», «Державне регулювання корпоративних 

відносин»,  «Стратегічне управління людськими ресурсами».  

 

Профайл викладача: 

 

http://femkntu.com.ua/index/kafedra_ekonomiki_praci_ta_menedzhmentu/0-17 

 
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&view_op=list_works&gmla=AJsN-

F6rNYZaOyp604WOPLWhRKpxiYsR0ikQbj6FFzkJZLqHLC3JFD1uimXVRDssyh1WHUIxhuQUSflxKnQsn1iWjjqeox4pa2VbY

M7Wl5LBN0G3p7VVzMdN9RRULzosyPien17PCsnie8ysyA61Gm7AwudRxoKGkQ&user=2Utua9sAAAAJ 

Консультації Очні консультації відповідно до графіку, затвердженого кафедрою економіки, менеджменту та комерційної 

діяльності 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6rNYZaOyp604WOPLWhRKpxiYsR0ikQbj6FFzkJZLqHLC3JFD1uimXVRDssyh1WHUIxhuQUSflxKnQsn1iWjjqeox4pa2VbYM7Wl5LBN0G3p7VVzMdN9RRULzosyPien17PCsnie8ysyA61Gm7AwudRxoKGkQ&user=2Utua9sAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6rNYZaOyp604WOPLWhRKpxiYsR0ikQbj6FFzkJZLqHLC3JFD1uimXVRDssyh1WHUIxhuQUSflxKnQsn1iWjjqeox4pa2VbYM7Wl5LBN0G3p7VVzMdN9RRULzosyPien17PCsnie8ysyA61Gm7AwudRxoKGkQ&user=2Utua9sAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6rNYZaOyp604WOPLWhRKpxiYsR0ikQbj6FFzkJZLqHLC3JFD1uimXVRDssyh1WHUIxhuQUSflxKnQsn1iWjjqeox4pa2VbYM7Wl5LBN0G3p7VVzMdN9RRULzosyPien17PCsnie8ysyA61Gm7AwudRxoKGkQ&user=2Utua9sAAAAJ


Онлайн-консультації, за попередньою домовленістю, в робочі дні з 9.00 до 15  в режимі онлайн-

конференцій 

  

2. АНОТАЦІЯ ДО ДИСЦИПЛІНИ 

 

В курсі  "Правові засади адміністративної діяльності" особлива увага акцентується на прикладному значенні правознавства, формуванні 

вміння правильно визначати правову природу соціальних явищ та обирати обґрунтований правовий алгоритм вирішення окремих колізій, що 

можуть виникати у різних галузях права (адміністративного, цивільного, трудового, сімейного, кримінального тощо). 

Предметом навчальної дисципліни «Правові засади адміністративної діяльності» є   суспільні відносини в сфері адміністративної діяльності, 

врегульовані нормами права. 

 

 

 

3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.   Мета викладання навчальної дисципліни - сформувати у студентів знання (правову свідомість) в сфері адміністративної діяльності, тобто 

ознайомити студентів з концептуальними засадами побудови національної правової системи в сфері адміністративної діяльності, висвітлити 

теоретико-прикладні і організаційно-правові аспекти практики забезпечення реалізації конституційних прав  і виконання обов'язків громадянами 

та державними службовцями у сфері державного управління. 
 

Завдання: засвоєння юридичної термінології, певного правового мінімуму знань з адміністративного, підприємницького та трудового права. 

 

4. ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ: 

 
Для денної форми навчання: 

Викладання курсу передбачає традиційні лекційні заняття із застосуванням інтерактивних методів навчання, поєднуючи із практичними 

роботами та передбачає виконання завдань самостійної роботи.  

Формат очний (offline / Face to face).   
Для заочної форми навчання: 

Під час сесії формат очний (offline / Face to face), у міжсесійний період – дистанційний (online). 

 

5. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 



 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми завданнями вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців:  

Знань: 

- основних положень Концепції адміністративної реформи в Україні; 

- сучасного стану механізму адміністративно-правового регулювання суспільних відносин; 

- підприємницького права (державної реєстрації та державного регулювання організації, підприємства, установи); 

- видів і процедур юридичної відповідальності; 

- Правил Внутрішнього Розпорядку, їх правове регулювання; 

- механізму укладення Колективного договору  організації, установи. 

 

умінь:  

- аналізувати чинне адміністративне, господарське, трудове законодавство та поєднувати його з практикою сучасного державотворення; 

- правильно визначати функціональні обов'язки та завдання державних службовців, орієнтуватися в структурах державного апарату і в 

сферах їх відповідальності, а також організацій, зайнятих забезпеченням законності та правопорядку, захисту основних конституційних 

соціальних гарантій особи; 

- складати (розробляти) відповідні документи: Посадову інструкцію, Типове положення про структурний підрозділ організації , Правил ВТР, 

Колективний договір 

 

 

 

набути соціальних навичок (soft-skills): 

 

 здійснювати професійну комунікацію, ефективно пояснювати і презентувати матеріал, взаємодіяти в проектній діяльності; 

 можливість проводити власні наукові дослідження, оцінку та узагальнення по діагностиці стратегічного управління людськими ресурсами 

на високому рівні;  

 володіння навичками застосування аналітичного та методичного інструментарію для розуміння логіки прийняття господарських рішень 

різними суб'єктами організаційно-управлінської структури підприємства. 

 



6. ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ: 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 14 

практичні 14 

самостійна робота 32 

іспит 30 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН 90 

 

7. ОЗНАКИ ДИСЦИПЛІНИ: 

Рік викладання Семестр 
Курс (рік 

навчання) 

Нормативний\ вибірковий 

2021 1 1 вибіркова 

 

8. Пререквізити 
 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни "Правові засади адміністративної діяльності"  значно підвищиться, якщо студент попередньо 

опанував матеріал таких дисциплін як: “Державне та регіональне управління ”, “Право”, “Публічні фінанси”, “Суспільно-економічні теорії 

публічного управління”, “Адміністративний менеджмент”. «Державне регулювання корпоративних відносин»,  «Стратегічне управління».  

 
 

9. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
 

У період сесії бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з адміністрацією та викладачами з приводу 
проведення занять та консультацій. У міжсесійний період комп’ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу) та оргтехніку для 
комунікації з адміністрацією, викладачами та підготовки (друку) рефератів і самостійних робіт. 

 

10. Політика дисципліни 



 

При організації освітнього процесу в Центральукраїнському національному технічному університеті студенти, викладачі та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу; Положення про організацію вивчення навчальних 

дисциплін вільного вибору; Положення про рубіжний контроль успішності і сесійну атестацію студентів ЦНТУ; Кодексу академічної 

доброчесності ЦНТУ. 

 
Академічна доброчесність:  

Аспірант повинен дотримуватися «Кодексу академічної доброчесності» 

(http://www.kntu.kr.ua/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0

%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD

%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf), який визначає цінності, якими керуються учасники університетської спільноти 

Центральноукраїнського національного технічного університету і встановлює етичні норми відносин в академічному середовищі. 

 
         Відвідування занять  

Здобувач вищої освіти зобов'язаний відвідувати всі заняття за розкладом, не запізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Для 

проходження дисципліни необхідно мати конспект і зошит практичних занять. Працювати з навчальної та додатковою літературою, з 

літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда по темі. Без особистої 

присутності здобувача підсумковий контроль не проводиться. 

 

Поведінка на заняттях  
Недопустимість: запізнень на заняття, списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання.  

 

11. Навчально - методична карта дисципліни 

 
Тема Форма 

діяльності 

(заняття)*лекція, 

самостійна, дискусія, 

групова робота) 

Матеріали Література, 

інформаційні ресурси 

Самостійна  

робота 

Завдання, 

год 

Тема 1. Конституційні засади управління 

народним господарством України 

      1.Державна влада, її органи та органи 

державного управління в Україні. 

   2. Організаційно-правові аспекти 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Презентація, 

навчальний 

посібник 

7-9, 12, 13, 14 Аналітична робота із 

статтями, що входять в 

наукометричні бази 

Scopus, WoS за тематикою 

лекцій, їх реферування до 

Есе 

http://www.kntu.kr.ua/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf


регіонального розвитку. 

   3.Реалізація прав громадян у державному 

управлінні.  

  4. Контроль у сфері державного управління.  

 

 

1 сторінки кожна 

(18) 

Тема 2. Основні засади державного 

управління 

1.Державне управління, його ознаки, 

суб'єкти, об'єкти, функції, принципи. 

2. Цілі і функції державного управління. 

3. Організаційно-функціональна структура 

державного управління і принципи її 

формування. 

 

 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Презентація, 

навчальний 

посібник 

7-9, 12, 13 

 

Кейс 

Тема 3 Правові  засади регулювання 

підприємницької діяльності 

1.  Сутність та основні риси  державного 

регулювання підприємницької діяльності. 

Держава та органи місцевого самоврядування 

як учасники у сфері господарювання. 

2.Механізми регулювання підприємницької 

діяльності 

3.Правове забезпечення державного 

регулювання підприємницької діяльності. 

Загальна характеристика законодавства. 

Поняття та види законодавчих актів. 

4.Контроль у сфері здійснення 

підприємницької діяльності 

 

Лекція, 

дискусія 

Презентація

, методичні 

вказівки 

1-5, 17, 19, 22-

25, 26, 29, 49 

Презентаційна 

робота із  представлення 

гарних практик 

оцінювання механізмів 

регулювання 

підприємницької 

діяльності   

 

Опрацювання на 

вдосконалення проектів 

(1 good practice до 

кожного заняття) 

(10 год) 

Кейси 



Тема 4 Трудове право та трудові 

правовідносини 

1.Поняття, предмет, метод і система 

трудового права. Трудові правовідносини та 

їх суб’єкти 

2 Колективний договір і колективна угода 

3 Поняття зайнятості, категорії зайнятого 

населення і державні гарантії у сфері 

зайнятості. 

4.Трудовий договір. Контракт. 

5. Індивідуальні та колективні трудові спори  

6.Нагляд і контроль за додержанням 

законодавства про працю. 

 

Лекція, 

дискусія 
Посібник, 

методичні 

вказівки, 

презентація 

1-5, 30, 31, 32, 

38, 41, 46, 49 

Презентаційна робота із:  

1) доведення  

ефективності методів і 

системи трудових 

правовідносин 

 

2) контролю за 

додержанням 

законодавства про 

працю. 

 

 

 

(12 год). 

Кейси 

Тема 5 Державне регулювання ринку цінних 

паперів 

 

1. Законодавство України про цінні папери та 

фондову біржу.  

2. Контроль за діяльністю фондових бірж з 

боку Національної  комісії з 

цінних паперів та фондового ринку 

 

Лекція, 

дискусія 
презентація 7, 13, 15, 17, 

20, 21 

Кейси 

Тема 6 Правове регулювання інвестицій та 

інвестиційної діяльності 

1. Державне регулювання інвестиційної 

діяльності в Україні.  

2. Правові гарантії захисту інвестиційної 

діяльності. 

3. Правове регулювання діяльності 

  11, 13, 15, 16, 

20, 21 

 



підприємств з іноземними інвестиціями. 

     
 

Тема 7 Правове регулювання 

зовнішньоекономічної  діяльності 

1. Державне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. 

2. Ліцензування та квотування в Україні 

Лекція, 

дискусія 

Методичні 

вказівки, 

презентація 

8, 9, 15,Ю 19, 

25, 55 

Кейси 

     

12. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИМОГИ 

Загальна 

система 

оцінювання курсу 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою. Він складається з рейтингу з 

навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 50 балів, і рейтингу з атестації (залік) – 50 балів. 

Вимоги до 

письмової роботи 

Впродовж семестру кожен магістрант має підготувати: 

- есе на запропоновану тему;  

- розрахунково-аналітичну роботу, що стосується розробки та впровадження системи стратегічного 

управління людськими ресурсами в керовану структуру підприємства або регіону,  спрямовану на ефективний 

розвиток;  

- кейс. 

Усі письмові роботи мають бути подані до початку заліково-екзаменаційної сесії. Відсутність письмових 

робіт не допустима. У разі дистанційного навчання, письмові роботи подаються на електронну пошту викладачеві. 

Усі письмові роботи перевіряються на антиплагіат.  

Умови 

допуску до 

підсумкового 

контролю 

Наявність усіх письмових робіт. 

 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:  



Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Колоквіум за теоретичними темами 20 

Комплексне практичне індивідуальне завдання 30 

Залік (теми 1 - 8) – тести, завдання, кейси 50 

 Шкала оцінювання студентів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 82-89 добре 

C 74-81 добре 

D 64-73 задовільно 

E 60-63 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного 

складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом 
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8. Міжнародне законодавство про охорону праці: Конвенції та рекомендації МОП. — К.: Основа, 1997. — 672 с. 
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      15.  Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 2. — Ст.275. 
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