
Опис  

вибіркового блоку навчальних дисциплін «Адміністративне право» 

освітньої програми «Право» для здобувачів освітнього рівня «Бакалавр» 

за спеціальністю 081 «Право» денної та заочної форми навчання 

 

  

Вибірковий блок «Адміністративне право» освітньої програми «Право» 

для здобувачів освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальністю 081 «Право» 

денної та заочної форми навчання складається з навчальних дисциплін:  

 

1) Адміністративні установи в Україні: проблеми розвитку 

Студенти набувають знання та розуміння основних положень концепції 

публічної адміністрації, її основних ідей та моделей до реалізації засад 

людиноцентризму та верховенства права в Україні, результатів порівняльно-

правового аналізу доктринальних і законодавчих підходів до організації та 

функціонування інститутів публічного адміністрування в державах-членах ЄС, 

адміністративно-правового статусу суб’єктів публічної адміністрації України в 

умовах європеїзації та глобалізації. 

 

2) Історія адміністративного права  

При вивченні дисципліни досліджуються окремі питання історичного 

процесу виникнення, становлення та розвитку системи правових поглядів та 

ідей щодо основних категорій адміністративного права. Критичний перегляд 

наукових досягнень попередників та поглиблене розуміння минулого правової 

науки, джерел та закономірностей її зародження та розвитку сприятиме 

кращому поясненню сучасних проблем юридичної науки. Особливістю даного 

курсу є звернення до актуальних проблем адміністративного права, як 

минулого так і сучасності. 

 

3) Адміністративне право країн ЄС: м. 1 – Організація публічної 

адміністрації в державах ЄС; м.2 – Адміністративне судочинство держав 

ЄС 

При вивченні дисципліни розкриваються положення про: а) предмет, 

методи, принципи адміністративного права в  порівняльно-правовому аспекті; 

б) організацію публічної адміністрації; в) діяльність публічної адміністрації; г) 

європейське адміністративне право; д) європейські стандарти діяльності 

публічної адміністрації; е) публічна служба; є) адміністративні провадження; 

ж) кодифікація адміністративних процедур; з) адміністративні послуги: поняття 

та основні види; и) адміністративні договори; і) адміністративна 

відповідальність; й) адміністративні правопорушення та адміністративні 



делікти; к) адміністративна юстиція та ін. Набуватимуться знання про 

актуальні проблеми удосконалення вітчизняної доктрини, системи актів 

законодавства, правозастосовної практики з урахуванням концепцій належного 

урядування, належної адміністрації.  

 

4) Адміністративні процедури в Україні 

Основна частина курсу передбачає вивчення процесу становлення 

адміністративно–процедурного права в Україні, зокрема ствердженню 

європейських стандартів адміністративних процедур, визначенню основних 

проблем законодавчого закріплення вищезазначених процедур. Організація 

діяльності органів публічної адміністрації передбачає не лише укладення 

адміністративних договорів, але й адміністративні процедури з видання 

адміністративних актів, які можуть зачіпати права та інтереси великої кількості 

осіб або окремого індивіда. Окрему увагу приділено процедурам  оскарження 

адміністративних актів в судовому та позасудовому порядку . 

Структура курсу передбачає вивчення студентами теоретичних засад 

сприяльних адміністративних процедур, їх принципів та стандартів; правових 

основ організації та діяльності органів публічної адміністрації з приводу 

надання адміністративних послуг; суб'єктів  (учасників) адміністративних 

процедур; особливостей дозвільних, реєстраційних  процедур; втручальних 

адміністративних процедур. 

 

Відповідно до опису освітньої програми «Право» викладання зазначених 

навчальних дисциплін забезпечує досягнення здобувачами освіти програмних 

результатів навчання 2, 4, 5, 8, 10, 15, 18, 22, що визначені Стандартом вищої 

освіти за спеціальністю 081 Право для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти, затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України № 644 від 

20.07.2022 р. Викладання зазначених навчальних дисциплін зорієнтовано на 

формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань та розвиток 

практичних фахових навичок в сфері діяльності адміністративних установ в 

Україні, здійснення адміністративних процедур, організації публічної 

адміністрації та адміністративного судочинства в державах ЄС. 

 

Результатами поглибленого вивчення здобувачами освіти вибіркового 

блоку навчальних дисциплін мають стати: 

- здатність застосовувати загальні та спеціальні адміністративно-правові 

теорії, доктрини, акти законодавства в сфері виконавчої влади, аналізувати їх 

зміст, значення, синтезувати проаналізовані положення з урахуванням 

прикладів європейського досвіду; здатність виявляти, формулювати актуальні 

проблеми розвитку правових інститутів адміністративного права, генерувати 



нові ідеї, виявляти ініціативу та винахідливість; уміння аргументувати вибір 

шляхів удосконалення вітчизняного адміністративно-правового регулювання з 

урахуванням європейського досвіду; здатність адаптуватися до дій в нових 

ситуаціях, зокрема,  в міжнародному контексті; надати поглиблені знання про 

теоретичні та прикладні дослідження окремих складових елементів системи 

права у вітчизняній та європейській правових доктринах; здатність приймати 

участь у різноманітних наукових заходах, фахових дискусіях з проблем 

окремих галузей права, законотворчості, правозастосування; 

- забезпечення фундаментальної правової підготовки, яка передбачає 

засвоєння студентами сутності й особливостей адміністративних процедур, 

аналіз загальнотеоретичних понять, а також засвоєння практичних навичок 

звернень до уповноважених органів у зв'язку з необхідністю отримання 

адміністративних послуг; здатність до розроблення проектів адміністративно–

правових документів; здатність оцінювати новітні напрями становлення 

адміністративно–правових інститутів в Україні. 

Набуті знання та розуміння застосовуються шляхом участі у 

адміністративно-правових відносинах, коректного застосування понятійно-

категоріального апарату у сфері публічної адміністрації для вирішення 

теоретичних і практичних завдань, визначення ролі публічно-сервісних 

відносин між приватними особами і суб’єктами публічної адміністрації для 

розвитку громадянського суспільства і держави в цілому, трансформації 

правового базису ефективного функціонування суб’єктів публічної 

адміністрації, в залежності від інструментів їх діяльності, а також 

комплексного застосування методів наукового пізнання при здійсненні 

дослідження актуальних адміністративно-правових проблем. 

Забезпечення досягнення програмних результатів навчання, визначених за 

навчальними дисциплінами вибіркового блоку відбувається завдяки: 

 викладанню навчальних дисциплін вибіркового блоку 

«Адміністративне право» кваліфікованими  фахівцями, в тому числі у формі 

авторських курсів; 

 залученню здобувачів освіти до науково-дослідної діяльності по 

напрямку вибіркового блоку, в тому числі шляхом участі у науково-практичних 

конференціях та наукових гуртках кафедри з проблематики адміністративного 

права та судочинства;  

 проведенню зустрічей для студентів з практичними працівниками для 

обговорення актуальних проблем в межах вибіркового блоку;   



 проведення занять за бінарним принципом, тобто коли лекція 

проводиться одночасно професором або доцентом кафедри та запрошеним 

фахівцем, який займається відповідною проблематикою;  

 індивідуальному консультуванню здобувачів вищої освіти та 

високого рівня організації їх самостійної роботи;  

 отриманню практичного досвіду щодо діяльності адміністративних 

установ, здійснення адміністративних процедур та надання адміністративних 

послуг під час проходження навчальної практики. 


