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ВСТУП
Програма вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми
адміністративного права» обов’язкових компонент другого (магістерського) рівня
вищої освіти складена відповідно до освітньо-професійної програми 262
Правоохоронна діяльність (поліцейські).
Предметом вивчення навчальної дисципліни є історія виникнення науки
адміністративного
права,
проблеми
формування
сучасної
доктрини
адміністративного права, дослідження проблем теорії адміністративного процесу
тощо.
Міждисциплінарні зв’язки: «Адміністративне право», «Адміністративна
відповідальність», «Конституційне право», «Адміністративний процес»,
«Актуальні проблеми публічної служби».
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
Тема 1. Становлення та розвиток основних положень вітчизняного
адміністративного права.
Тема 2. Концепція публічної адміністрації в теорії адміністративного права.
Тема 3. Проблеми формування та розвитку адміністративно-процедурного
права.
Тема 4. Проблеми адміністративно-деліктного права.
Тема 5. Проблеми адміністративно-правового регулювання контролю і
нагляду в публічному управлінні.
Тема 6. Формування теорії адміністративного процесу та адміністративного
процесуального права.
1. 1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми
адміністративного права» є набуття ґрунтовних знань з історії виникнення науки
адміністративного права, вивчення проблем формування сучасної доктрини
адміністративного права, дослідження проблем теорії адміністративного процесу,
формування прикладних навиків та умінь застосовувати набуті знання для
проведення власного наукового дослідження, результати якого повинні мати
наукову новизну, теоретичне і практичне значення.
1.2. Основними завданням викладання навчальної дисципліни «Актуальні
проблеми адміністративного прав» є надання слухачам магістратури ґрунтовних
знань з доктринальних положень науки адміністративного права і процесу;
ознайомлення з історичними аспектами становлення наукових поглядів про
публічне управління, формування та розвитку науки адміністративного права у
провідних країнах світу; роз’яснення основних проблем формування сучасної
доктрини адміністративного права, її методологічних засад; аналіз
концептуальних положень теорій та вчень про адміністративний примус,
адміністративну відповідальність, про законність у публічному управлінні та
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проблеми її забезпечення; концепції адміністративних актів, адміністративногосподарського права, поліцейського права; узагальнення наукових поглядів про
адміністративно-процедурне право як складової теорії адміністративного права,
теорії адміністративного процесу та проблемних питань формування
адміністративного процесуального права.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми слухачі повинні
знати: історію виникнення науки адміністративного права; період
становлення наукових поглядів про публічне управління та його правове
регулювання; передумови трансформації поліцейського права в адміністративне;
особливості розвитку науки адміністративного права у провідних країнах світу;
предмет, метод та система адміністративного права у радянській правовій
доктрині; наукові школи адміністративного права в радянській Україні;
методологічні засади сучасної теорії адміністративного права; особливості
сучасної науки українського адміністративного права; зміст концепції публічної
адміністрації в теорії адміністративного права; основні положення службового
права як складової теорії адміністративного права; положення концепції
адміністративних актів як провідної форми публічного управління; сучасне
розуміння сутності адміністративного примусу та його місця в теорії
адміністративного
права; основні
положення теорії адміністративної
відповідальності; сучасні тенденції у розумінні адміністративної процедури і
адміністративного процесу;
вміти: використовувати знання з історії виникнення науки
адміністративного права, закономірностей її розвитку для проведення власного
наукового дослідження; формулювати наукові проблеми і робочі гіпотези
формування сучасної доктрини адміністративного права, що передбачає глибоке
осмислення наявних та створення нових цілісних знань; формулювати та
обґрунтовувати
юридичні
висновки,
пропозиції,
рекомендації;
вести
аргументований діалог під час наукових і ділових дискусій, публічних виступів
щодо концептуальних положень науки адміністративного права та процесу.
1.4. Форма підсумкового контролю – екзамен.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6 кредитів ECTS.
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1.5. Програмні компетентності:
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної дисципліни:
Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері
правоохоронної діяльності, охорони прав і свобод людини,
протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки та/або
Інтегральна компетентність
дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань
та/або професійної практики
Здатність до абстрактного, логічного, критичного
ЗК-1
мислення та встановлення взаємозв’язків між явищами та
процесами.
Здатність приймати управлінські й обґрунтовані рішення
ЗК-2
в складних і непередбачуваних умовах
Здатність
удосконалювати
й
розвивати
свій
інтелектуальний і загальнокультурний рівень, уміння
ЗК-З
набувати нові знання, використовуючи сучасні
інформаційні технології
Здатність до ділового спілкування рідною та іноземною
Загальні компетентності
ЗК-4
мовами на високому професійному рівні, знання та
(ЗК)
розуміння наукової юридичної термінології
Здатність до відповідальності за розвиток професійного
ЗК-5
знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди
Розуміння проблематики у питаннях професійної
ЗК-6
діяльності, усвідомлення соціальної значущості своєї
майбутньої професії
Здатність до наукових досліджень на основі методології
ЗК-7
науки, психології та педагогіки
ЗК-8
Здатність взаємодіяти з громадськістю
Фахові компетентності (ФК)
Здатність робити кваліфіковані юридичні висновки,
давати консультації, застосовувати нормативно-правові
ФК-1
акти в різних сфера* юридичної та правоохоронної
діяльності
Здатність застосовувати законодавстві України та
ФК-2 спрямовувати свою діяльність у відповідності до вимог
чинного законодавства, (у тому числі, антикорупційного)
Здатність забезпечувати законність та правопорядок,
безпеку особистості суспільства, держави в межах
ФК-3
виконання своїх посадових обов’язків здатність
працювати в міжнародному контексті
Здатність виявляти та аналізувати причини та умови, що
ФК-5 сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних
правопорушень, вживати заходи для їх усунення
Здатність приймати рішення щодо підвищення
ФК-9
ефективності діяльності підрозділу
Здатність формувати комплекс практико-орієнтованих
прийомів, необхідних для виконання функцій та
ФК-10
реалізації
повноважень
співробітника
суб'єкта
публічного адміністрування.
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2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
ТЕМА 1. «Становлення та розвиток основних положень вітчизняного
адміністративного права»
Становлення наукових поглядів про публічне управління. Виникнення
адміністративного права: від поліцейського до та його правове регулювання
адміністративного права. Предмет, метод та система адміністративного права в їх
історичному розвитку.
Проблеми розуміння предмета і методів адміністративного права. Сучасні
принципи адміністративного права та їх концептуальне значення для оновлення
його змісту. Система адміністративного права і сучасні проблеми її розвитку.
ТЕМА 2. «Концепція публічної адміністрації в теорії адміністративного
права»
Поняття публічного управління, його співвідношення з іншими
спорідненими категоріями. Структура публічного управління. Публічне майно в
структурі публічного управління. Принципи публічного управління в умовах
Європейської інтеграції.
Теорія публічної адміністрації та її вплив на розвиток адміністративного
права. Юридична природа органів виконавчої влади і органів місцевого
самоврядування: особливі та спільні риси. Проблеми удосконалення системи та
правового статусу органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.
ТЕМА 3. «Проблеми формування та розвитку адміністративнопроцедурного права»
Адміністративна процедура і адміністративний процес: сучасні тенденції у
розумінні правових явищ. Проблеми систематизації адміністративнопроцедурного законодавства. Проблеми правового регулювання та практики
здійснення окремих адміністративних процедур (проваджень).
ТЕМА 4. «Проблеми адміністративно-деліктного права»
Поняття адміністративної відповідальності, її місце в системі
адміністративного
права
.Проблеми
кодифікації
законодавства
про
адміністративні проступки. Уточнення підстав та змісту адміністративної
відповідальності
ТЕМА 5. «Проблеми адміністративно-правового регулювання
контролю і нагляду в публічному управлінні»
Сучасне розуміння законності в публічному управлінні та способів її
забезпечення. Проблеми законодавчого регулювання контрольно-наглядової
діяльності суб’єктів публічної адміністрації. Громадський контроль в публічному
управлінні та його розвиток.
ТЕМА 6. «Формування теорії адміністративного процесу та
адміністративного процесуального права»
Переосмислення сутності адміністративного процесу – від адміністративної
діяльності до форми здійснення адміністративного судочинства. Проблеми
формування адміністративного процесуального права – нової галузі права і науки.
Проблеми розвитку системи та правового статусу адміністративних судів.
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Проблеми судового розгляду адміністративних справ. Проблеми перегляду
рішень адміністративних судів. Проблеми виконання рішень адміністративних
судів.
3. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в
Інтернеті
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України : від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради
України. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Кодекс адміністративного судочинства України: Кодекс України від 06.07.2005 № 2747IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Кодекс України від 07.12.1984 №
8073-X. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
4. Кодекс цивільного захисту України : Верховна Рада України; Кодекс України, Закон,
Кодекс від 02.10.2012 № 5403-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17
5. Кримінальний кодекс України: Кодекс України; Кодекс, Закон від 05.04.2001 № 2341-III.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text
6. Митний
кодекс
України:
Кодекс
від
13.03.2012
№
4495-VI.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text
7. Міжнародний пакт про громадянські й політичні права : міжнародно-правовий документ
прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року № А/RES/2200 А (XXI) //
Офіційний
веб-сайт
верховної
ради
України.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text
8. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 лип. 2012 р. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text
9. Про безоплатну правову допомогу : Закон України : від 2 черв. 2011 р. № 3460-VI. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text
10.
Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту:
Закон України від 08.07.2011 № 3671-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17#Text
11.
Про виконавче провадження : Закон України від 2 червня 2016 року № 1404-VIII.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#Text
12.
Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав
людини
:
Закон
України
від
23
лют.
2006
р.
№
3477-IV.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15
13.
Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
14.
Про відновлення довіри до судової влади в Україні : Закон України від 8 квіт.
2014 р. № 1188-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1188-18#Text
15.
Про військовий обов’язок і військову службу: Закон України від 25.03.1992
№ 2232-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text
16.
Про гарантії держави щодо виконання судових рішень : Закон України від
05.06.2012 № 4901-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4901-17#Text
17.
Про громадські об’єднання: Закон України від 22.03.2012 № 4572-VI. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text
18.
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