
ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Мета курсу – формування у студентів цілісної системи знань і умінь в галузі 
адміністративної діяльності з метою визначення основних теоретико-правових 
положень, що стосуються трудового та підприємницького законодавства. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Правові засади адміністративної діяльності» 
має безпосередній зв'язок із такими дисциплінами, як: Договірне право 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: готовність до застосування методів та інструментальних 
засобів дослідження об’єктів професійної діяльності. 

Програмні результати навчання: 
знати: основ правового регулювання трудового договору; положень спеціальних та 
інших актів, які регламентують окремі види підприємництва; положень нормативно-
правових актів, які регламентують загальні засади підприємницької діяльності в 
Україні; правових підстав застосування заходів притягнення до адміністративної 
відповідальності; загальнонаукові і спеціальні методи пізнання правових явищ 
адміністративної діяльності;  методики з правової оцінки поведінки чи діяльності 
індивідів і соціальних груп; ідентифікації правової проблеми та її вирішення на 
основі принципів адміністративного права; цифрові технології, методи оцінювання 
та аналізу інформації, методи доведення адміністративної діяльності; 
вміти: знати порядок укладання трудових договорів (колективного трудового 
договору); аналізувати правові ситуації у сфері трудового та підприємницького 
права; користуватися обсягом знань з курсу, володіти відповідним понятійним 
апаратом; обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, 
оцінювати докази та наводити переконливі аргументи на різних стадіях 
правозастосування;  мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з 
реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування; 
володіти: здатністю правильно тлумачити та застосовувати національні 
нормативно-правові акти, які регулюють трудові відносини для практичного 
вирішення конкретних правових ситуацій; юридичною термінологією, понятійним 
апаратом трудового права;  здатністю складати проекти договорів, які стосуються 
підприємницької діяльності; здатністю використовувати сучасні правові доктрини 
та принципи у правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і 
кримінальної юстиції. 

Змістове наповнення дисципліни:  
Трудове право. Трудова дисципліна та положення про структурні підрозділи. 
Правила внутрішнього трудового розпорядку. Правове регулювання внутрішнього 
трудового розпорядку. Укладання колективного договору. Зміст колективного 
договору. Контроль за дотриманням. Види і процедури юридичної відповідальності. 
Підприємницьке право. Правове регулювання підприємницької діяльності. 
Державний нагляд та контроль у сфері підприємницької діяльності. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг – 135 
годин, у т.ч. – 60 годин аудиторних занять і 75 годин – самостійна та індивідуальна 
робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 
 

 


