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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань: 

08 Право  

(шифр і назва) Вибіркова  

 

 
 

Модулів – 2 

 

 Спеціальність: 

081Право 

 (шифр і назва) 
 

Рік підготовки: 

Змістових модулів: 3 2020-2021-й  

Загальна кількість 

годин - 150 

Курс 

2 

 
 

Семестр 

          3 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3.4 

самостійної роботи 

студента -  1.5 

Кваліфікація: Доктор 

філософії  (PhD) 

20 год.  

Практичні, семінарські 

30 год.  

Лабораторні 

 -  

Самостійна робота 

100 год.  

Вид контролю:  

Залік 

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання -  42% /  49% (36/54) 
  



4 

 

  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

            Мета:  засвоєння здобувачами комплексу сучасних знань про зміст, класифікації та 

найважливіші правові проблеми формування європейських правових стандартів діяльності публічної 

адміністрації, що сформувалась в результаті європейської адміністративної конвергенції та 

формування Європейського адміністративного простору в ХХІ ст. 

 

Завдання: формує у аспірантів спеціалізовані концептуальні знання щодо найважливіших 

правових проблем формування європейських правових стандартів діяльності публічної адміністрації 

в умовах інформаційного суспільства. 

 

Результати навчання з дисципліни (РНД) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант буде здатен продемонструвати: 

- знання основних понять та видів європейських стандартів діяльності публічної адміністрації, 

розуміння предметної сфери та сучасних правових проблем діяльності публічної адміністрації; 

- розуміння основних положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

від 1950 року та Протоколів до неї (далі – Конвенція), знання категоріального апарату і змісту 

базових категорій захисту прав людини в контексті взаємовідносин із суб’єктами публічної 

адміністрації; 

- уміння виявляти, ставити та вирішувати правові проблеми, повʼязані з розбіжностями у 

тлумаченні, застосуванні правових норм, що визначають європейські стандарти діяльності публічної 

адміністрації, розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, 

часто в умовах неповної/ недостатньої інформації та суперечливих вимог 

- здатність виявляти, ставити та вирішувати правові проблеми, повʼязані з розбіжностями у 

тлумаченні, застосуванні правових норм, що визначають європейські стандарти діяльності публічної 

адміністрації, розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, 

часто в умовах неповної/ недостатньої інформації та суперечливих вимог; 

- уміння виробляти правові позиції для розв’язання правових проблем і практичних ситуацій, 

брати відповідальність за запропоновані інновації та обґрунтовувати їх доцільність з урахуванням 

сучасного рівня  розвитку професійного знання і практик, проводити оцінку стратегічного розвитку 

адміністративно-правового регулювання публічного адміністрування.  
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2. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1.  Теоретичні та практичні проблеми адміністративного права та адміністративно-

правового регулювання. 

 

Тема 1. Сутність і напрямки розвитку адміністративного права. 

Становлення механізму застосування адміністративного права. Мета і задачі курсу 

«Актуальні проблеми адміністративного права». Предмет курсу «Актуальні проблеми 

адміністративного права». Огляд правової основи в цій сфері. 

Предмет адміністративного права: сучасна характеристика. Демократизація 

адміністративного права – ключове завдання його реформування. Кодифікація адміністративного 

законодавства: нове бачення перспективи. 

 

Тема 2. Концепція верховенства права у публічному адмініструванні - основа розвитку 

публічного права України 

Поняття та зміст принципу верховенства права у публічному адмініструванні. Складові 

принципу верховенства права. 

Конвенція з основоположних прав і свобод людини та рішення ЄСПЛ як джерело 

адміністративного права. Принципи тлумачення ЄСПЛ. 

 

Тема 3. Принципи адміністративного права  

Основні принципи належного врядування. Принцип забезпечення участі в ухваленні рішень і 

належного реагування. Принцип відкритості й прозорості. Принцип доброчесності й етичної 

поведінки. Принципи ефективності, компетентності й спроможності. Принцип інноваційності та 

відкритості до змін. Принцип сталості та довгострокової орієнтованості. Принципи поваги до прав 

людини та культурної різноманітності. Принципи забезпечення соціальної згуртованості й 

підзвітності.  

 

Тема 4. Суб’єкт публічного адміністрування (адміністративний орган) як суб’єкт 

адміністративного права  

Поняття та система суб’єктів публічного адміністрування. Поняття «суб’єкт публічного 

адміністрування» (адміністративний орган). Ознаки суб’єкта публічного адміністрування. Групи 

суб’єктів публічного адміністрування.  

Компетенція суб’єкта публічного адміністрування. Повноваження суб’єктів публічного 

адміністрування. Наділення адміністративними повноваженнями, делегування адміністративних 

повноважень.  

Повноваження окремих суб’єктів публічного адміністрування. Роль Президента України в системі 

адміністрування виконавчої влади. Система органів виконавчої влади. Рівні органів виконавчої 

влади в Україні. Кабінет Міністрів України. Система центральних органів виконавчої влади. 

Міністерства. Інші центральні органи виконавчої влади. Центральний орган виконавчої влади зі 

спеціальним статусом. Місцеві державні адміністрації. Порядок утворення, реорганізації та 

ліквідації органів виконавчої влади. Військово-цивільні адміністрації.  Суб’єкти місцевого 

самоврядування.  

 

Тема 5. Приватна особа як суб’єкт адміністративного права  

Місце приватної особи в системі суб’єктів адміністративного права. Види приватних осіб. 

Громадяни України. Іноземці, особи без громадянства. Фізичні особи-підприємці. Підприємства, 

установи, організації тощо як суб’єкти адміністративного права.  

Адміністративна правосуб’єктність приватної особи Адміністративна правоздатність. 

Адміністративна дієздатність. Адміністративна деліктоздатність.   Загальний та спеціальний 

адміністративно-правовий статус приватної особи.  
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Суб’єктивне публічне право. Сутність суб’єктивних публічних прав приватної особи. Право на 

участь в ухваленні рішень. Право на звернення. Право на доступ до публічної інформації. Право на 

свободу мирних зібрань. Право на свободу об’єднань.  

 

 

Модуль 2. Актуальні питання імплементації європейської моделі публічного адміністрування 

в Україні. 

 
Тема 6. Реалізація владних управлінських функцій у світлі концепції верховенства права. 

Проблемні питання визначення поняття «владні управлінські функції». Здійснення владних 

управлінських функції як головна сутнісна ознака суб’єкта владних повноважень. 

Адміністративні послуги та сервісні повноваження. Адміністративний примус. 

Підстави втручання держави у права людини у світлі Конвенції з прав людини та практики 

ЄСПЛ. 

Алгоритм перевірки правомірності втручання суб’єктів владних повноважень у права 

людини.  

 

Тема 7. Розвиток правових інструментів публічного адміністрування в Україні.  

Поняття, ознаки та види правових інструментів публічного адміністрування.   Нормативно-

правові акти суб’єктів публічного адміністрування: поняття, нормотворчі повноваження суб’єктів 

публічного адміністрування, характеристика нормотворчих проваджень. Адміністративні акти: 

поняття, принципи, правове регулювання, структура. 

Поняття адміністративної процедури. Види адміністративних процедур. Учасники 

адміністративної процедури. Принципи адміністративної процедури як критерії судової оцінки 

діяльності публічної адміністрації, походження цих принципів, джерела.  

 

Тема 8. Прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної 

служби  
Адміністративні спори щодо відмови у прийнятті громадянина на публічну службу, з приводу 

проходження публічної служби та поновлення на роботі. Застосування норм спеціальних законів при 

розгляді адміністративних справ з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, 

звільнення з публічної служби. Спори публічних службовців пов’язані з ліквідацією публічних 

органів. 

Юрисдикційне визначення окремих категорій справ. Строк звернення до адміністративного 

суду. Строки розгляду даної категорії.  

Судова практика та правові позиції Верховного Суду. Практика ЄСПЛ у справах, які 

стосуються спорів державних службовців. 

 

Тема 9. Актуальні питання правового регулювання реалізації свободи вираження 

поглядів та права на доступ до публічної інформації  
 Свобода вираження поглядів (стаття 10 Конвенції). Сфера дії статті 10. Роль преси в 

демократичному суспільстві. Одержання, передача та розповсюдження інформації та ідей. Факти та 

оціночні судження. Недостовірна інформація. Спростування інформації. Інформація про публічних 

осіб. Межі критики різних категорій осіб. Обмеження свободи виявлення поглядів. Виправданість 

втручання. Вимоги пункту 2 статті 10 Конвенції.  

Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації.  

Найбільш розповсюджені категорії спорів: ненадання суб’єктом владних повноважень 

відповіді на інформаційний запит; адміністративні спори щодо порушення строку розгляду 

інформаційного запиту; спори щодо надання неповної інформації на запит; спори щодо ненадання 

суб’єктами владних повноважень відповіді на інформаційне звернення, у зв’язку з тим, що 

інформація є конфіденційною або для службового використання.  
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Практика Європейського Суду з прав людини щодо справ, пов’язаних із доступом до 

публічної інформації (право на свободу вираження поглядів ) 

 

Тема 10. Актуальні питання розгляду спорів щодо рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 

владних повноважень у справах про накладення адміністративних стягнень  

Природа справ про адміністративні правопорушення. Компетенція адміністративних судів 

щодо контролю за адміністративними органами у таких справах. Предмет оскарження. Особливості 

процедури розгляду таких справ адміністративними судами: строк оскарження, підсудність, докази і 

доказування, строк розгляду.  

Основні критерії оцінювання діяльності адміністративного органу. Типові порушення з боку 

адміністративних органів (матеріально-правові, процедурні).  

Обрання належного способу судового захисту.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма  

3-й семестр 

Заочна форма 

Усьо- 

го  

у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1.  Теоретичні та практичні проблеми адміністративного права та 

адміністративно-правового регулювання 

Тема 1. Сутність і 

напрямки розвитку 

адміністративного права 

та судочинства. 

9 2 2   10       

Тема 2. Концепція 

верховенства права у 

публічному 

адмініструванні - основа 

розвитку публічного 

права України 

9 2 2   10       

Тема 3. Принципи 

адміністративного права 

9 2 2   10       

Тема 4. Суб’єкт 

публічного 

адміністрування 

(адміністративний орган) 

як суб’єкт 

адміністративного права 

18 2 4   10       

Тема 5. Приватна особа 

як суб’єкт 

адміністративного права 

9 2 2   10       

Разом за змістовим 

модулем 1 

54 10 12   50       

Модуль 2.  Актуальні питання імплементації європейської моделі публічного 

адміністрування в Україні 

Тема 6. Реалізація 

владних управлінських 

функцій у світлі 

концепції верховенства 

18 2 4   10       
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права. 

Тема 7. Розвиток 

правових інструментів 

публічного 

адміністрування в 

Україні. 

18 2 4   10       

Тема 8. Прийняття 

громадян на публічну 

службу, її проходження, 

звільнення з публічної 

служби 

10 2 4   10       

Тема 9. Актуальні 

питання правового 

регулювання реалізації 

свободи вираження 

поглядів та права на 

доступ до публічної 

інформації 

10 2 2   10       

Тема 10. Актуальні 

питання розгляду спорів 

щодо рішень, дій чи 

бездіяльності суб’єктів 

владних повноважень у 

справах про накладення 

адміністративних 

стягнень 

10 2 4   10       

Разом за змістовим 

модулем 2 

54 10 18   50       

Усього годин 150 20 30   100       

 

5. Теми та план лекційних занять  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Модуль 1.  Теоретичні та практичні проблеми 

адміністративного права та адміністративно-правового 

регулювання 

 

1 Тема 1. Сутність і напрямки розвитку адміністративного 

права та судочинства. 

План:  

Становлення механізму застосування адміністративного права та 

судочинства.  

Предмет адміністративного права: сучасна характеристика. 

Демократизація адміністративного права – ключове завдання його 

реформування. 

2 

2 Тема 2. Концепція верховенства права у публічному 

адмініструванні - основа розвитку публічного права України 

План:  

Поняття та зміст принципу верховенства права у публічному 

адмініструванні.  

Конвенція з основоположних прав і свобод людини та рішення 

ЄСПЛ як джерело адміністративного права. 

2 

3 Тема 3. Принципи адміністративного права  2 
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Поняття та значення принципів адміністративного права. Основні 

принципи належного врядування. 

4 Тема 4. Суб’єкт публічного адміністрування 

(адміністративний орган) як суб’єкт адміністративного права  

Поняття та система суб’єктів публічного адміністрування. 

Компетенція суб’єкта публічного адміністрування. Роль 

Президента України в системі адміністрування виконавчої влади. 

Система органів виконавчої влади. Суб’єкти місцевого 

самоврядування. Правове регулювання державної служби. 

2 

5 Тема 5. Приватна особа як суб’єкт адміністративного права  

Місце приватної особи в системі суб’єктів адміністративного 

права. Адміністративна правосуб’єктність приватної особи. 

Суб’єктивне публічне право. Сутність суб’єктивних публічних 

прав приватної особи.  

2 

 Разом за модулем 1 10 

 Модуль 2.  Актуальні питання імплементації європейської 

моделі публічного адміністрування в Україні 

 

6 Тема 6. Реалізація владних управлінських функцій у світлі 

концепції верховенства права. 

План:  

Здійснення владних управлінських функції як головна сутнісна 

ознака суб’єкта владних повноважень. 

Підстави втручання держави у права людини у світлі Конвенції з 

прав людини та практики ЄСПЛ. 

Алгоритм перевірки правомірності втручання суб’єктів владних 

повноважень у права людини. 

2 

7 Тема 7. Розвиток правових інструментів публічного 

адміністрування в Україні.  

План:  

Поняття, ознаки та види правових інструментів публічного 

адміністрування.    

Поняття адміністративної процедури.  

Принципи адміністративної процедури як критерії судової оцінки 

діяльності публічної адміністрації, походження цих принципів, 

джерела. 

2 

8 Тема 8. Прийняття громадян на публічну службу, її 

проходження, звільнення з публічної служби  

План:  

Адміністративні спори щодо відмови у прийнятті громадянина на 

публічну службу, з приводу проходження публічної служби та 

поновлення на роботі.  

Юрисдикційне визначення окремих категорій справ. Строк 

звернення до адміністративного суду. Строки розгляду даної 

категорії.  

2 

9 Тема 9. Актуальні питання правового регулювання реалізації 

свободи вираження поглядів та права на доступ до публічної 

інформації  

План:  

Свобода вираження поглядів (стаття 10 Конвенції). Сфера дії 

статті 10. Роль преси в демократичному суспільстві. Одержання, 

передача та розповсюдження інформації та ідей. Факти та 

оціночні судження. Недостовірна інформація.  

2 
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Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників 

інформації.  

Практика Європейського Суду з прав людини щодо справ, 

пов’язаних із доступом до публічної інформації (право на свободу 

вираження поглядів ) 

10 Тема 10. Актуальні питання розгляду спорів щодо рішень, дій 

чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про 

накладення адміністративних стягнень  

План: 

Природа справ про адміністративні правопорушення. Компетенція 

адміністративних судів щодо контролю за адміністративними 

органами у таких справах. Предмет оскарження.  

Основні критерії оцінювання діяльності адміністративного 

органу. Типові порушення з боку адміністративних органів 

(матеріально-правові, процедурні).  

2 

 Разом за модулем 2 10 

 Усього годин 20 

 

1. Теми семінарських занять  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Модуль 1.  Теоретичні та практичні проблеми 

адміністративного права та адміністративно-правового 

регулювання 

 

1 Тема 1. Сутність і напрямки розвитку адміністративного права та 

судочинства. (здобувачі досліджують ґенезу механізму 

застосування адміністративного права та судочинства, сучасні 

підходи до характеристики предмета адміністративного права, 

напрямки та завдання його реформування). 

2 

2 Тема 2. Концепція верховенства права у публічному 

адмініструванні - основа розвитку публічного права України 

(визначення сутності та змісту принципу верховенства права у 

публічному адмініструванні, аналіз Конвенції з основоположних 

прав і свобод людини та рішень ЄСПЛ як джерел 

адміністративного права). 

2 

3 Тема 3. Принципи адміністративного права  (визначення поняття 

та значення принципів адміністративного права, сутність 

основних принципів належного врядування). 

2 

4 Тема 4. Суб’єкт публічного адміністрування (адміністративний 

орган) як суб’єкт адміністративного права  (дослідження сучасних 

підходів до визначення поняття та системи суб’єктів публічного 

адміністрування та їх компетенції, аналіз системи органів 

державної влади та місцевого самоврядування в Україні, 

напрямків вдосконалення правового регулювання державної 

служби) 

4 

5 Тема 5. Приватна особа як суб’єкт адміністративного права  

(визначення місця приватної особи в системі суб’єктів 

адміністративного права її адміністративної правосуб’єктності, 

сутності суб’єктивних публічних прав приватної особи).  

2 

 Разом за модулем 1 12 

 Модуль 2.  Актуальні питання імплементації європейської 

моделі публічного адміністрування в Україні 
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6 Тема 6. Реалізація владних управлінських функцій у світлі 

концепції верховенства права. (дослідження здійснення владних 

управлінських функцій як головної сутнісної ознаки суб’єкта 

владних повноважень, підстав втручання держави у права людини 

у світлі Конвенції з прав людини та практики ЄСПЛ, визначення 

алгоритму перевірки правомірності втручання суб’єктів владних 

повноважень у права людини). 

4 

7 Тема 7. Розвиток правових інструментів публічного 

адміністрування в Україні. (визначення поняття, ознак та видів 

правових інструментів публічного адміністрування, сутності   

поняття адміністративної процедури, принципів адміністративної 

процедури як критеріїв судової оцінки діяльності публічної 

адміністрації, визначення походження цих принципів та їх 

джерел). 

4 

8 Тема 8. Прийняття громадян на публічну службу, її проходження, 

звільнення з публічної служби (дослідження судової практики у 

адміністративних спорах щодо відмови у прийнятті громадянина 

на публічну службу, з приводу проходження публічної служби та 

поновлення на роботі, юрисдикційне визначення окремих 

категорій справ, проблемні аспекти визначення строків звернення 

до адміністративного суду та строки розгляду даної категорії 

справ).  

4 

9 Тема 9. Актуальні питання правового регулювання реалізації 

свободи вираження поглядів та права на доступ до публічної 

інформації. (аналіз положень стаття 10 Конвенції щодо свободи 

вираження поглядів, визначення сфери дії статті 10, визначення 

ролі преси в демократичному суспільстві, дослідження практики 

Європейського Суду з прав людини щодо справ, пов’язаних із 

доступом до публічної інформації (право на свободу вираження 

поглядів). 

2 

10 Тема 10. Актуальні питання розгляду спорів щодо рішень, дій чи 

бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про 

накладення адміністративних стягнень. (дослідження природи 

справ про адміністративні правопорушення, визначення 

компетенція адміністративних судів щодо контролю за 

адміністративними органами у таких справах, основні критерії 

оцінювання діяльності адміністративного органу, аналіз типових 

порушень з боку адміністративних органів (матеріально-правові, 

процедурні).  

4 

 Разом за модулем 2 18 

 Усього годин 30 

 

                                                                                                             

9. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Модуль 1.  Теоретичні та практичні проблеми 

адміністративного права та адміністративно-правового 

регулювання 

 

1. Тема 1. Сутність і напрямки розвитку адміністративного 

права та судочинства. 

Процесуальний аспект адміністративного права: особливості 

10 
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тлумачення. Кодифікація адміністративного законодавства: нове 

бачення перспективи. 

Аналіз наукових публікацій за темою (відповідно до рекомендацій 

викладача чи на вибір здобувача). 

2. Тема 2. Концепція верховенства права у публічному 

адмініструванні - основа розвитку публічного права України 

Принципи тлумачення ЄСПЛ. 

Аналіз наукових публікацій за темою (відповідно до рекомендацій 

викладача чи на вибір здобувача). 

10 

3. Тема 3. Принципи адміністративного права  

Принцип інноваційності та відкритості до змін. Принцип сталості 

та довгострокової орієнтованості. Принципи поваги до прав 

людини та культурної різноманітності. Принципи забезпечення 

соціальної згуртованості й підзвітності.  

Аналіз наукових публікацій за темою (відповідно до рекомендацій 

викладача чи на вибір здобувача). 

10 

4. Тема 4. Суб’єкт публічного адміністрування 

(адміністративний орган) як суб’єкт адміністративного права  

Повноваження окремих суб’єктів публічного адміністрування. 

Роль Президента України в системі адміністрування виконавчої 

влади. Система органів виконавчої влади. Рівні органів виконавчої 

влади в Україні. Кабінет Міністрів України. Система центральних 

органів виконавчої влади. Міністерства. Інші центральні органи 

виконавчої влади. Центральний орган виконавчої влади зі 

спеціальним статусом. Місцеві державні адміністрації. Порядок 

утворення, реорганізації та ліквідації органів виконавчої влади. 

Військово-цивільні адміністрації.  Суб’єкти місцевого 

самоврядування.  

Аналіз наукових публікацій за темою (відповідно до рекомендацій 

викладача чи на вибір здобувача). 

10 

5. Тема 5. Приватна особа як суб’єкт адміністративного права  

Суб’єктивне публічне право. Сутність суб’єктивних публічних 

прав приватної особи. Право на участь в ухваленні рішень. Право 

на звернення. Право на доступ до публічної інформації. Право на 

свободу мирних зібрань. Право на свободу об’єднань.  

Аналіз наукових публікацій за темою (відповідно до рекомендацій 

викладача чи на вибір здобувача). 

10 

 Разом за модулем 1 50 

 Модуль 2.  Актуальні питання імплементації європейської 

моделі публічного адміністрування в Україні 

 

6. Тема 6. Реалізація владних управлінських функцій у світлі 

концепції верховенства права. 

Адміністративні послуги та сервісні повноваження. 

Адміністративний примус. 

Аналіз наукових публікацій за темою (відповідно до рекомендацій 

викладача чи на вибір здобувача). 

10 

7. Тема 7. Розвиток правових інструментів публічного 

адміністрування в Україні.  

Види адміністративних процедур. Учасники адміністративної 

процедури. 

Аналіз наукових публікацій за темою (відповідно до рекомендацій 

викладача чи на вибір здобувача). 

10 
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8. Тема 8. Прийняття громадян на публічну службу, її 

проходження, звільнення з публічної служби  

Застосування норм спеціальних законів при розгляді 

адміністративних справ з приводу прийняття громадян на 

публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби. 

Спори публічних службовців пов’язані з ліквідацією публічних 

органів. 

Судова практика та правові позиції Верховного Суду. Практика 

ЄСПЛ у справах, які стосуються спорів державних службовців. 

Аналіз наукових публікацій за темою (відповідно до рекомендацій 

викладача чи на вибір здобувача). 

10 

9. Тема 9. Актуальны питання правового регулювання щодо 

реалізації свободи вираження поглядів та права на доступ до 

публічної інформації  

Спростування інформації. Інформація про публічних осіб. Межі 

критики різних категорій осіб. Обмеження свободи виявлення 

поглядів. Виправданість втручання. Вимоги пункту 2 статті 10.  

Найбільш розповсюджені категорії спорів: ненадання суб’єктом 

владних повноважень відповіді на інформаційний запит; 

адміністративні спори щодо порушення строку розгляду 

інформаційного запиту; спори щодо надання неповної інформації 

на запит; спори щодо ненадання суб’єктами владних повноважень 

відповіді на інформаційне звернення, у зв’язку з тим, що 

інформація є конфіденційною або для службового використання. 

Аналіз наукових публікацій за темою (відповідно до 

рекомендацій викладача чи на вибір здобувача). 

10 

10. Тема 10. Актуальні питання розгляду спорів щодо рішень, дій 

чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про 

накладення адміністративних стягнень  

Особливості процедури розгляду таких справ адміністративними 

судами: строк оскарження, підсудність, докази і доказування, 

строк розгляду. Обрання належного способу судового захисту. 

Аналіз наукових публікацій за темою (відповідно до рекомендацій 

викладача чи на вибір здобувача). 

10 

 Разом за модулем 2 50 

 Разом за рік 100 

 

11. Методи навчання 

 

 1. Методи навчання за джерелом знань: 

 1.1. Словесні: розповідь, пояснення, бесіда (евристична і репродуктивна), лекція, робота з 

книгою (читання, переказ, складання плану,  конспектування,  опорних конспектів тощо).  

 1.2. Наочні: демонстрація, ілюстрація. 

 1.3. Практичні:  практична робота. 

 

 2. Методи навчання за характером логіки пізнання. 

 2.1.Аналітичний. 

 2.2. Методи синтезу. 

 2.3. Індуктивний метод. 

2.4. Дедуктивний метод. 

 2.5. Традуктивний метод. 
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 3. Методи навчання за характером та рівнем самостійної розумової діяльності студентів. 

 3.1. Проблемний   (чи проблемно-інформаційний) 

 3.2. Частково-пошуковий (евристичний) 

 3.3. Репродуктивний 

 3.4. Пояснювально-демонстративний 

  

4.  Активні методи навчання   -  використання технічних засобів навчання,  диспути, круглі 

столи,  ділові та рольові  ігри,використання проблемних ситуацій,  імітаційні методи навчання 

(побудовані на імітації майбутньої професійної діяльності), використання навчальних та 

контролюючих тестів, використання опорних конспектів лекцій. 

5. Інтерактивні технології навчання  -  використання мультимедійних технологій,   case-study 

(метод аналізу конкретних ситуацій),   діалогове навчання, співробітництво студентів (кооперація). 

 

12. Методи контролю 

           

 1. Рейтинговий контроль за 100-бальною шкалою оцінювання ЄКТС 

 2. Проведення проміжного контролю протягом семестру (проміжна атестація) 

 3. Полікритеріальна оцінка поточної роботи студентів:   

  - рівень знань, продемонстрований на  семінарських заняттях;  

-  активність під час обговорення питань, що винесені на заняття; 

  - експрес-контроль під час аудиторних занять; 

  - самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; 

- написання рефератів; 

  - результати тестування; 

  - письмові завдання при проведенні контрольних робіт; 

  - виробничі ситуації. 

 4. Пряме врахування у підсумковій оцінці виконання студентом певного індивідуального 

завдання :  

  - навчально-дослідна робота; 

  - навчально-практичне дослідження із презентацією результатів тощо. 

 

 

 

13. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

Р
а
зо

м
 з

а
 

м
о

д
у
л

і 
т
а
 

С
Р

С
 

Ате- 

ста- 

ція 

Сума 

Змістовий модуль 1 -  

35 балів 

 

 

Змістовий модуль  2 – 

35 балів 

С 

Р 

С 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10  

15 

85
1
 

(70+15 ) 
15

2
 100 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Здобувач має продемонструвати уміння виявляти, ставити та вирішувати правові проблеми, повʼязані з розбіжностями 

у тлумаченні, застосуванні правових норм, що визначають європейські стандарти діяльності публічної адміністрації, 

розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/ недостатньої 

інформації та суперечливих вимог (ДРН 2, ДРН 3, ДРН 4) 
2
 Тест множинного вибору та аналітичні завдання ДРН 1, ДРН 2, ДРН 3, ДРН 4 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

69-74 D 
задовільно  

60-68 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

14. Методичне забезпечення 

1. Навчально - методичний комплекс з дисципліни «Актуальні проблеми адміністративного права», 

на платформі Moodle, СНАУ, 2020 рік. 

 

15. Рекомендована література 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА 

1. Конституція України: станом на 28 січня 2016 р.: відповідає офіц. тексту. – Харків: Право, 

2016. – 64 с. 

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р., 

ратифікована Законом України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р., Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до 

Конвенції № 475/97 від 17 липня 1997 р. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 40. 

Ст. 263. 

3. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 6 липня 2005 року № 

2747-IV (в редакції від 3 жовтня 2017 року). Відомості Верховної Ради України. 2017. № 

48. Ст. 436. 

4. Кодекс належної практики у виборчих справах: міжнародний документ від 30 жлвтня 2002 

року; Матеріали Венеціанської Комісії, Парламентської Асамблеї, Комітету Міністрів, 

Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи; пер. з англ. на укр. мову: URL: 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2002)023rev-

ukr (дата звернення: 11.12.20 р.) 

5. Копенгагенська декларація : міжнародно-правовий документ від 13 квітня 2018 року: URL: 

https://zib.com.ua/files/Copenhagen-Declaration-ua.pdf  (дата звернення: 11.12.20 р.) 

6.  Про аналіз окремих аспектів застосування статті 3 Першого протоколу до Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 року: Постанова Пленуму Вищого 

адміністративного суду України від 22.05.2015 № 8 URL: 

http://www.vasu.gov.ua/plenum/post_plenum/postanova_plenumu_vasu_8_22-05-2015/ (дата 

звернення: 11.12.20 р.) 

7. Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них 

розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів 

суспільної необхідності : Закон України вiд 17 листопада 2009 року № 1559/VI. Відомості 

Верховної Ради України. 2010. № 1. Ст. 2. 
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8. Про виконавче провадження: Закон України вiд 2 червня 2016 року (із змінами від 7 

березня 2018 року). Відомості Верховної Ради України. 2016. № 30. Ст. 542. 
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30. Ст. 260. 
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Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 314. 

12. Про доступ до судових рішень : Закон України № 3262-IV від 22 грудня 2006 року 

(редакція від 15 грудня 2017 року). Відомості Верховної Ради України. 2006. № 15. Ст. 

126.  

13. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій 

території України: Закон України № 1207-VII від 15 квітня 2014 року. Відомості 

Верховної Ради України. 2014. № 26. Ст. 892. 

14. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII. Відомості 

Верховної Ради України. 2014. № 49. Ст. 2056. 
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кримінальних справ від 19 грудня 2014 року № 13. URL: 
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ДОДАТОК  

до робочої програми навчальної дисципліни (силабуса) Актуальні питання 

адміністративного права 

Таблиця – Узгодження результатів навчання з дисципліни (ДРН) з програмними 

результатами навчання (ПРН) ОНП Право, спеціальність 081 ПРАВО 

Результати навчання з 
дисципліни 

Програмні результати навчання 
ПРН4 ПРН5 ПРН8 ПРН9 ПРН16 ПРН18 

ДРН 1. знання основних понять та 
видів європейських стандартів 
діяльності публічної адміністрації, 
розуміння предметної сфери та 
сучасних правових проблем 
діяльності публічної адміністрації; 

    Х  

ДРН 2. розуміння основних положень 
Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод від 1950 
року та Протоколів до неї (далі – 
Конвенція), знання категоріального 
апарату і змісту базових категорій 
захисту прав людини в контексті 
взаємовідносин із суб’єктами 
публічної адміністрації; 

Х    Х  

ДРН 3. уміння виявляти, ставити та 
вирішувати правові проблеми, 
повʼязані з розбіжностями у 
тлумаченні, застосуванні правових 
норм, що визначають європейські 
стандарти діяльності публічної 
адміністрації, розв’язання складних 
задач і проблем, що потребує 
оновлення та інтеграції знань, часто в 
умовах неповної/ недостатньої 
інформації та суперечливих вимог 

  Х    

ДРН 4. уміння виробляти правові 
позиції для розв’язання правових 
проблем і практичних ситуацій, брати 
відповідальність за запропоновані 
інновації та обґрунтовувати їх 
доцільність з урахуванням сучасного 
рівня  розвитку професійного знання і 
практик, проводити оцінку 
стратегічного розвитку 
адміністративно-правового 
регулювання публічного 
адміністрування. 

 Х  Х  Х 
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