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1. Загальні методичні вказівки
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.
Основними завданням викладання навчальної дисципліни «Актуальні
проблеми адміністративного права» 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
проблеми
її
забезпечення;
концепції
адміністративних актів, адміністративно-господарського 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.
Очікувані результати навчання: у результаті вивчення навчальної
дисципліни здобувач вищої освіти повинен:
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.
2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
2.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (денна форма
навчання)
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Тема 4. Проблеми адміністративно-деліктного права

2.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(заочна форма навчання)
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Семестр № 3
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
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Тема 4. Проблеми адміністративно-деліктного права

3. Методичні вказівки до семінарських та практичних занять
Тема №1. «Становлення та розвиток основних положень вітчизняного
адміністративного права»
Семінарське заняття №1
Навчальна мета заняття: визначити чинники, що зумовили виникнення
охоронних відносин і форм їх реалізації; розглянути процес еволюції наукових
уявлень про зміст і механізми забезпечення охоронних відносин у творчій
спадщині мислителів античної епохи, раннього і пізнього середньовіччя;
визначити соціальні, економічні та державно-правові передумови виникнення
інститутів поліції і поліцейського права в країнах Європи; визначити
особливості рецепції класичних концепцій поліцейського права у вітчизняній
адміністративно-правовій науці.
Час проведення – 2 год.
Навчальні питання:
1. Становлення наукових поглядів про публічне управління та його

правове регулювання
2. Виникнення адміністративного права: від поліцейського до
адміністративного права
3. Предмет, метод та система адміністративного права у радянській
правовій доктрині
Питання цільових виступів слухачів:
1. Ідея забезпечення громадського порядку у вченнях середньовіччя і
Нового часу
Література: [344; 359; 343; 96; 277; 113; 202; 207; 220; 289; 357; 385; 388; 67;
121; 127]
Семінарське заняття №2
Навчальна мета заняття: визначити основні передумови виникнення науки
поліцейського права; ознайомитися з основними науковими школами
поліцейського права в країнах Західної ЄвропиЧас проведення – 2 год.
Навчальні питання:
1. Проблеми формування нової доктрини адміністративного права.
Наукові дискусії про предмет адміністративного права
2. Публічне управління: соціальна природа та організаційно-правовий
зміст, проблеми реформування
3. Сучасні принципи адміністративного права та їх концептуальне
значення для оновлення його змісту
4. Система адміністративного права і сучасні проблеми її розвитку
Питання цільових виступів слухачів:
1. Формування та зміст основних положень науки поліцейського права.
2. Ознаки поліцейського права та їх специфіка.
3. Основні наукові школи поліцейського права в країнах Західної Європи.
Теми рефератів:
1. Передумови виникнення адміністративного права як галузі права.
2. Ретроспективний аналіз основних концепцій поліцейського права XVІІІХІХ століття сформованих в рамках західноєвропейської поліцеїстіки.
3. Основні концепції поліцейського права XVІІІ-ХІХ століття сформовані в
українській юридичній науці.
Література: [176; 67; 90; 279; 360]
Тема №2. Концепція публічної адміністрації в теорії адміністративного
права
Семінарське заняття №1
Навчальна мета заняття: визначити етапи становлення адміністративного

права в європейських країнах та на території УкраїниЧас проведення – 2 год.
Навчальні питання:
1. Теорія публічної адміністрації та її вплив на розвиток
адміністративного права
2. Юридична природа органів виконавчої влади і органів місцевого
самоврядування: особливі та спільні риси
3. Проблеми удосконалення системи та правового статусу органів
виконавчої влади і органів місцевого самоврядування
Питання цільових виступів слухачів:
1. Становлення та розвиток концептуальних засад адміністративного права.
2. Передумови виникнення адміністративного права в країнах Західної
Європи.
3. Розвиток науки адміністративного права на українських землях.
Теми рефератів:
1. Становлення науки адміністративного права на українських землях.
2. «Трактат про поліцію» Н. Деламара.
3. Кодифікація адміністративного права: історія та перспективи.
Література: [177; 82; 188; 55; 127; 141; 339; 174; 140; 139; 368]
Семінарське заняття №2
Навчальна мета заняття: надати загальну характеристику науки
адміністративного права у країнах з континентальною системою права;
розкрити джерела та предмет адміністративного права Франції, Німеччини;
надати загальну характеристику науки адміністративного права у країнах з
англосаксонською системою права;
розкрити джерела та предмет адміністративного права Англії, Канади,
Сполучених Штатів Америки;
вивчити особливості розуміння предмета та системи адміністративного права у
зарубіжних країнах (Японії, Китаю).Час проведення – 2 год.
Навчальні питання:
1. Основні напрямки реформування публічної служби на сучасному етапі
2. Проблеми визначення співвідношення публічно-правового і
приватноправового регулювання публічної служби
3. Проблеми правового регулювання проходження публічної служби,
стимулювання праці та відповідальності службовців публічної служби
Питання цільових виступів слухачів:
1. Основні напрямки реформування публічної служби на сучасному етапі
2. Проблеми визначення співвідношення публічно-правового і
приватноправового регулювання публічної служби
3. Проблеми правового регулювання проходження публічної служби,

стимулювання праці та відповідальності службовців публічної служби
Теми рефератів:
1. Порівняльна характеристика науки адміністративного права у країнах з
континентальною системою права і науки адміністративного права у
країнах з англосаксонською системою права.
2. Вивчити проблемні питання і їх вирішення наукою адміністративного
права провідних країн світу
Література: [66; 58; 60; 316; 272; 200; 145; 378]
Тема №3. Проблеми формування та розвитку адміністративнопроцедурного права
Семінарське заняття №1
Навчальна мета заняття: набуття аспірантами (ад’юнктами) ґрунтовних знань
з концепції публічної адміністрації в теорії адміністративного права, вивчення
проблем формування концепції публічної адміністрації в теорії
адміністративного права, формування прикладних навиків та умінь
застосовувати набуті знання для проведення власного наукового дослідження.
Навчальні питання:
1. Адміністративна процедура і адміністративний процес: сучасні
тенденції у розумінні правових явищ
2. Проблеми систематизації адміністративно-процедурного законодавства
3. Проблеми правового регулювання та практики здійснення окремих
адміністративних процедур (проваджень)
Питання цільових виступів слухачів:
1. Президент України і виконавча влада
2. місцеве самоврядування в контексті децентралізації державної влади
3. Співвідношення понять «публічна адміністрація», «центральні органи
виконавчої влади» та «місцеві органи виконавчої влади» в Україні
4. Відносини публічної адміністрації із приватними особами
5. Система та правовий статус місцевих органів виконавчої влади
6. Правовий статус приватних осіб як суб’єктів публічної адміністрації
Теми рефератів:
1. Поняття та основні види органів виконавчої влади
2. Поняття та сучасний стан публічної адміністрації
3. Система та правовий статус центральних органів виконавчої влади
Семінарське заняття №2
Навчальна мета заняття: набуття аспірантами (ад’юнктами) знань, щодо
методологічних засад сучасної теорії адміністративного права, з’ясування

наукових дискусій про предмет та систему адміністративного права,
окреслення розвитку наукових поглядів на принципи адміністративного права,
усвідомлення концептуальних підходів до формування сучасної доктрини
адміністративного права, з’ясування особливостей розвитку сучасної системи
адміністративного права.
Навчальні питання:
1. Сучасне розуміння сутності адміністративного примусу та його місця в
системі адміністративного права
2. Теоретичні розробки проблем систематизації і класифікації заходів
адміністративного примусу
3. Проблеми правового регулювання та застосування заходів
адміністративного примусу
Питання цільових виступів слухачів:
1. Підходи вчених до обґрунтування необхідності уточнення предмета
адміністративного права.
2. Вектори подальшого розвитку предмету адміністративного права.
3. Доктринальні питання визначення категорії об’єкт адміністративного
права.
Теми рефератів:
1. Співвідношення Концепції адміністративної реформи в Україні та
реформи адміністративного права, їх зміст та основні напрями розвитку
регулювання публічних відносин у сфері управління.
2. Відмінність між поглядами вчених на предмет адміністративного права за
часів існування Радянського Союзу та сучасної України
3. Сучасні тенденції кодифікації адміністративного законодавства
4. Сучасна наукова доктрина розвитку принципів адміністративного права
5. Перспективи уніфікації та кодифікації норм адміністративної
відповідальності
6. Питання методології та принципів дослідження правотворчої діяльності
суб’єктів місцевого самоврядування як складової публічної адміністрації
в Україні.
Література: [79; 104; 115; 152; 153; 175; 199; 211; 232; 250; 287; 288; 308; 310;
317; 324; 333; 345; 348; 380; 384; 98; 132; 133; 142; 173; 239; 275; 292; 309; 312’;
315; 365; 46; 47; 52]
Тема №4. Проблеми адміністративно-деліктного права
Семінарське заняття №1
Навчальна мета заняття: набуття ґрунтовних знань з теорії адміністративної
відповідальності, дослідження підстав та процедур адміністративної
відповідальності, вивчення проблем формування адміністративної деліктології
в Україні, формування прикладних навиків та умінь застосовувати набуті

знання для проведення власного наукового дослідження, результати якого
повинні мати наукову новизну, теоретичне і практичне значення.
Навчальні питання:
1. Основні положення теорії адміністративної відповідальності
2. Дослідження підстав та процедур адміністративної відповідальності
3. Формування адміністративної деліктології.
Питання цільових виступів слухачів:
1. Засвойте поняття: юридична відповідальність; адміністративна
відповідальність, адміністративне правопорушення (проступок); склад
адміністративного
проступку;
протиправна
легковажність;
необережність; протиправна необачність.
2. Розкрийте специфічні аспекти притягнення до адміністративної
відповідальності юридичних осіб.
3. Проаналізуйте, спираючись на нормативні акти, процедуру притягнення
до адміністративної відповідальності.
4. Засвойте поняття: адміністративна деліктологія; адміністративна
деліктність; адміністративний делікт.
5. Виокремте конкретні заходи запобiгання адмiнiстративному делiкту.
6. Сформулюйте концептуальні основи комплексної боротьби органів
поліції з адмiнiстративними делiктами.
Теми рефератів:
1. Забезпечення прав і свобод людини та громадянина при здійсненні
процедури адміністративної відповідальності органами Національної
поліції.
2. Співвідношення наук соціології, кримінології, правової статистики та
адміністративної деліктології.
Література: [56; 59; 65; 160; 161; 222; 260; 144; 262; 162; 88; 91; 143; 131; 159;
178; 249; 387]
Семінарське заняття №2
Навчальна мета заняття: набуття аспірантами (ад’юнктами) знань, щодо
сучасних тенденцій розвитку науки українського адміністративного права;
з’ясування сучасних поглядів на призначення, завдання та методи науки
адміністративного права України; окреслення переліку наукових шкіл
адміністративного права; з’ясування проблем координації наукових досліджень
адміністративно-правових явищ; усвідомлення напрямків розвитку науки
адміністративного права у ХХІ столітті
Навчальні питання:
1. Проблеми кодифікації законодавства про адміністративні проступки
2. Уточнення підстав та змісту адміністративної відповідальності
3. Розвиток правових засад та практики реалізації процедур
адміністративної відповідальності

Питання цільових виступів слухачів:
1. Здійсніть систематизацію наукових поглядів вчених щодо розвитку
сучасної науки адміністративного права.
2. Сформулюйте особливості методологічних засад сучасної науки
адміністративного права.
3. Наукові погляди доктора юридичних наук, професора В. Б. Авер’янова.
Теми рефератів:
1. Динамічний та статистичний аспекти розвитку науки адміністративного
права.
2. Адміністративне право в юридично-галузевій парадигмі.
3. Державні службовці у системі вчень про суб’єктів адміністративного
права.
4. Нормативні акти управління та основні напрямки їх наукового
дослідження.
5. Індивідуальні акти управління у системі вчення про форми державного
управління
Література: [115; 152; 154; 233; 263; 287; 288; 310; 345; 348; 380; 133; 253; 292;
293; 312; 365; 106; 43; 47; 54; 51; 247; 334; 340; 389

Тема №5. Проблеми адміністративно-правового
контролю і нагляду в публічному управлінні

регулювання

Навчальна мета заняття: набуття аспірантами (ад’юнктами) ґрунтовних знань
з основних положень службового права як складової теорії адміністративного
права, вивчення проблем формування основних положень службового права як
складової теорії адміністративного права, формування прикладних навиків та
умінь застосовувати набуті знання для проведення власного наукового
дослідження.
Навчальні питання:
1. Сучасне розуміння законності в публічному управлінні та способів її
забезпечення
2. Проблеми законодавчого регулювання контрольно-наглядової
діяльності суб’єктів публічної адміністрації
3. Громадський контроль в публічному управлінні та його розвиток
Питання цільових виступів слухачів:
1. Правове регулювання публічної служби
2. Співвідношення понять: «державна служба», «цивільна служба» та
«публічна служба».
3. Публічний службовець: поняття, види, особливості правового статусу
4. Особливості проходження публічної служби: прийняття на публічну
службу, припинення публічної служби.
5. Соціально-правовий захист публічного службовця
6. Відповідальність службовців публічної служби.
Теми рефератів:
1. Публічна служба як категорія адміністративного права
2. Поняття та правова природа публічної служби
3. Атестація публічного службовця
Література: [102; 313; 375; 301; 235; 301; 267; 130; 258; 89; 238; 325; 120; 196;
196; 305; 331; 353]Тема №6. Формування теорії адміністративного процесу
та адміністративного процесуального права
Навчальна мета заняття: набуття ґрунтовних знань з
теорії
адміністративного примусу; визначити зміст поняття «адміністративний
примус» та встановити його співвідношення з категоріями «соціальний
примус» і «державний примус»; встановити особливості (характерні риси), що
притаманні
адміністративному
примусу
як
відокремленому
виду
адміністративної діяльності держави; проведення аналізу за допомогою
загальнотеоретичної літератури, спеціальних публікацій можливості здійснення
систематизації адміністративного примусу; здійснення аналізу та пошук
правових прогалин у регулюванні застосування адміністративного примусу;
формування прикладних навиків та умінь застосовувати набуті знання для

проведення власного наукового дослідження, результати якого повинні мати
наукову новизну, теоретичне і практичне значення тощо
Навчальні питання:
1. Переосмислення сутності адміністративного процесу – від
адміністративної діяльності до форми здійснення адміністративного
судочинства
2. Проблеми формування адміністративного процесуального права –
нової галузі права і науки
3. Проблеми розвитку системи та правового статусу адміністративних
судів
Питання цільових виступів слухачів:
1. Засвойте поняття: адміністративний примус; заходи адміністративного
попередження;
заходи
адміністративного
припинення,
заходи
адміністративної відповідальності.
2. Наукові теоретичні підходи до класифікації адміністративного примусу
(наявність адміністративно-правової санкції;
безпосередня мета
застосування, суб’єкти застосування і т.д.).
3. Мета, види та порядок застосування превентивних поліцейських заходів
та поліцейських заходів примусу.
4. Проаналізуйте нормативно-правові акти, що регулюють застосування
адміністративного примусу та сформулюйте шляхи удосконалення
законодавства.
5. Проаналізуйте та сформулюйте проблеми в сфері забезпечення прав,
свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб при застосуванні
заходів адміністративного примусу.
Теми рефератів:
1. Правова природа адміністративного примусу.
2. Правові аспекти застосування заходів адміністративного примусу
органами Національної поліції.
Література: [101; 110; 219; 184; 217; 127; 217; 224; 112; 227; 215; 203; 278; 294
372]
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