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Короткий 

опис 

навчальної 

дисципліни 

У світлі сучасних реформотворчих процесів в Україні зростає 

необхідність удосконалення технології організуючого впливу публічної 

влади, державно-будівничої оптимізації та наукового переосмислення 

завдань, методів діяльності та варіантів організації системи суб’єктів 

владних повноважень. Реформування інституційних, процедурних та 

організаційних засад публічного владарювання, яке відбувається в 

Україні значною мірою під впливом західноєвропейських цінностей, і яке 

перетворилося в постійно відновлюваний циклічний процес (що не 

завжди має конструктивний ефект), природно супроводжується 

оновленням теоретичних поглядів щодо владно-впорядковуючого впливу 

на суспільство, кола компетентних суб’єктів, покликаних його втілювати. 

Все це знаходить відображення, узагальнення та формалізацію (у 

потрійно-діалектичному розумінні форми) у конструюванні сучасної 

концепції публічного права, а також її позитивно-правовому закріпленні. 

Чимало аспектів ідейного та ціннісного перетворення публічного 

правового буття набуває популярності серед науковців і практиків, 

створюючи своєрідну квінтесенцію демократичних досягнень вітчизняної 

юридичної думки та практики у відносинах держави (ширше – публічної 

влади) з людиною. 
 

 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Надати знання про теоретичні проблеми публічного права, його сутність, зміст, 

систему, перспективи реформування, особливості реалізації окремих напрямків 

оптимізації владно-організуючого публічного впливу, що знаходять вираження в 

переосмисленні та правовому закріпленні нових інституційних, 

інструментальних і процедурних засад владарювання. 



 

Мова 

викладання 
Українська 

 

 

Навчальне 

навантаження 

Лекції, 

год. 

Практичні 

заняття, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

Денна форма 16                   14 60 3 

Заочна форма 4 4 82 3 

 

Зв’язок з нормативними результатами навчання 

Символ 

ПРН 

Підсумкові результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують  

такі нормативнірезультати навчання: 

ПРНК02 Інтерпретувати сучасні гуманітарні дискурси 

ПРНК05 

Виділяти особливості сучасних загальнотеоретичних концепцій у сфері 

тлумачення держави та права як суспільного явища чи окремих його галузей 

та інститутів 

ПРНК06 

Продемонструвати інтегральне розуміння закономірностей та тенденцій 

розвитку філософії та теорії права, доктрини верховенства права, окремих 

правових галузей та інститутів 

ПРНК07 

Пояснювати та інтерпретувати різні прояви правової ідеї та сучасної держави 

зі встановленням зв’язку між сучасним станом та новітніми процесами і 

тенденціями розвитку правової системи як явища або її окремих елементів 

ПРНК08 

Демонструвати глибинне розуміння доктрини прав людини, людиномірності 

та людиноцентризму, правової політики та способів реалізації правових 

приписів 

ПРНА03 Розв’язувати наукові проблеми на основі досягнень сучасної гносеології 

ПРНА06 
Пояснювати фундаментальні аспекти правової реальності та засади і завдання 

функціонування права як соціального явища 

ПРНА07 
Розкривати та застосовувати міждисциплінарні знання та творчі здібності до 

формування нових наукових ідей в сфері науки держави і права 

ПРНА09 
Концептуалізувати відомості про вітчизняну правову традицію та поширювати 

ідеї оновлення в українському праві та державі 

ПРНА10 

Узагальнювати закономірності розвитку української юриспруденції з точки 

зору поєднання в ній теоретичних концепцій та юридичної практики з 

подальшим формуванням відповідних концепцій щодо особливостей 

функціонування держави та права 

ПРНП04 
Інтегрувати знання і вирішити комплексні дослідницькі задачі, пов’язані з 

філософськими, загальнотеоретичними та практичними аспектами 

функціонування держави, права в цілому та окремих його галузях та 



інститутах 

ПРНП05 
Удосконалити існуючі філософсько-правові, теоретичні та практичні 

концепти, конструкти та теорії функціонування держави і права 

ПРНП06 
Адаптувати наукові здобутки та навички наукового обґрунтування до 

формування пропозицій щодо вдосконалення сфери функціонування права 

 

Результати 

навчання 

Символ 

ПРН 

Після успішного 

завершення цього модуля 

здобувач вищої освіти 

буде: 

Методи 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

досягнення ПРН 

ПРНК02 

 

Інтерпретувати сучасні 

гуманітарні дискурси 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Перевірка самостійної 

роботи, усне опитування, 

екзамен 

ПРНК05 

 

Виділяти особливості сучасних 

загальнотеоретичних 

концепцій у сфері тлумачення 

держави та права як 

суспільного явища чи окремих 

його галузей та інститутів 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Перевірка самостійної 

роботи, усне опитування, 

перевірка письмових робіт 

(проектів наукових робіт), 

екзамен 

ПРНК06 

 

Продемонструвати інтегральне 

розуміння закономірностей та 

тенденцій розвитку філософії 

та теорії права, доктрини 

верховенства права, окремих 

правових галузей та інститутів  

Лекції, 

практичні 

заняття 

Перевірка самостійної 

роботи, усне опитування, 

перевірка письмових робіт 

(проектів наукових робіт), 

екзамен 

ПРНК07 

 

Пояснювати та інтерпретувати 

різні прояви правової ідеї та 

сучасної держави зі 

встановленням зв’язку між 

сучасним станом та новітніми 

процесами і тенденціями 

розвитку правової системи як 

явища або її окремих елементів 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Перевірка самостійної 

роботи, усне опитування, 

перевірка письмових робіт 

(проектів наукових робіт), 

екзамен 

ПРНК08 

 

Демонструвати глибинне 

розуміння доктрини прав 

людини, людиномірності та 

людиноцентризму, правової 

політики та способів реалізації 

правових приписів 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Перевірка самостійної 

роботи, усне опитування, 

перевірка письмових робіт 

(проектів наукових робіт), 

екзамен 

ПРНА03 

 

Розв’язувати наукові проблеми 

на основі досягнень сучасної 

гносеології 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Перевірка самостійної 

роботи, усне опитування, 

перевірка письмових робіт 

(проектів наукових робіт), 

екзамен 

ПРНА06 

 

Пояснювати фундаментальні 

аспекти правової реальності та 

засади і завдання 

функціонування права як 

соціального явища 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Перевірка самостійної 

роботи, усне опитування, 

перевірка письмових робіт 

(проектів наукових робіт), 

екзамен 



ПРНА07 

 

Розкривати та застосовувати 

міждисциплінарні знання 

татворчі здібності до 

формування нових наукових 

ідей всфері науки держави і 

права 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Перевірка самостійної 

роботи, усне опитування, 

перевірка письмових робіт 

(проектів наукових робіт), 

екзамен 

ПРНА09 

 

Концептуалізувати відомості 

про вітчизняну правову 

традицію та поширювати ідеї 

оновлення в українському 

праві та державі 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Перевірка самостійної 

роботи, усне опитування, 

перевірка письмових робіт 

(проектів наукових робіт), 

екзамен 

ПРНА10 

 

Узагальнювати закономірності 

розвитку української 

юриспруденції з точки зору 

поєднання в ній теоретичних 

концепцій та юридичної 

практики з подальшим 

формуванням відповідних 

концепцій щодо особливостей 

функціонування держави та 

права 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Перевірка самостійної 

роботи, усне опитування, 

перевірка письмових робіт 

(проектів наукових робіт), 

екзамен 

ПРНП04 

 

Інтегрувати знання і вирішити 

комплексні дослідницькі 

задачі, пов’язані з 

філософськими, 

загальнотеоретичними та 

практичними аспектами 

функціонування держави, 

права в цілому та окремих його 

галузях та інститутах 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Перевірка самостійної 

роботи, усне опитування, 

перевірка письмових робіт 

(проектів наукових робіт), 

екзамен 

ПРНП05 

 

Удосконалити існуючі 

філософсько-правові, 

теоретичні та практичні 

концепти, конструкти та теорії 

функціонування держави і 

права 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Перевірка самостійної 

роботи, усне опитування, 

перевірка письмових робіт 

(проектів наукових робіт), 

екзамен 

ПРНП06 

 

Адаптувати наукові здобутки 

та навички наукового 

обґрунтування до формування 

пропозицій щодо 

вдосконалення сфери 

функціонування права 

Лекції, 

практичні 

заняття 

Перевірка самостійної 

роботи, усне опитування, 

перевірка письмових робіт 

(проектів наукових робіт), 

екзамен 

 

 

 



 

Зміст 

навчання 

Тема за 

п/п 

Назва теми Посилання на 

ПРН модуля 
Л/ПЗ/СРЗ, год.  

(денна ф/н) 

Л/ПЗ/СРЗ, год. 

(заочна ф/н) 

Тема 1. 
Сутність публічного 

адміністрування 

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

2/2/8 2/1/14 

Тема 2. 
Адміністративний розсуд в 

діяльності публічної адміністрації 

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

3/2/10 1/1/10 

Тема 3. 

Електронне урядування як засіб 

впорядкування публічного 

адміністрування ) 

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

3/2/10 1/1/14 

Тема 4. 

Контроль публічної адміністрації і 

контроль за публічною 

адміністрацією як засоби 

забезпечення законності та 

дисципліни 

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

2/2/8 -/-/10 

Тема 5. Сутність поліцейських заходів 

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК06 

2/2/8 -/1/14 



ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

Тема 6. 
Позасудовий захист публічних 

прав, свобод та законних інтересів 

приватних інтересів 

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

2/2/8 -/-/10 

Тема 7. 
Оптимізація системи органів 

виконавчої влади в контексті 

децентралізації публічної влади 

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

2/2/8 -/-/10 

  

Список основної 

літератури 

1. Авер’янов В.Б. Реформування українського адміністративного права: 

необхідність переосмислення теоретичних постулатів / В.Б. Авер’янов // 

Актуальні проблеми держави і права. – 2003. – Вип. 19. – С. 6–12. 

2. Венедіктова І. В. Юридична природа публічних послуг / І.В. 

Венедіктова // Вісн. Харків. нац. ун-ту. – 2009. – № 841. – С. 88–91. 

3. Державна політика: аналіз та механізм її впровадження в Україні : навч. 

посіб. / О. Л. Валевський, В. А. Ребкало, М. М. Логунова та ін. ; за заг. ред. 

В. А. Ребкала, В. В. Тертички ; Укр. Акад. держ. упр. при Президентові 

України. – Київ : Вид-во УАДУ, 2000. – 230 с. 

4. Державне управління: теорія і практика / за заг. ред. В.Б. Авер’янова. – 

К. : Юрінком Інтер, 1998. – 432 с.  

5. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та 

перспективи України / [Бориславська О.М., Заверуха І.Б., Школик А.М. та 

ін.]; Центр політико-правових реформ. – К., Москаленко О.М.,2012. – 230 

с. 

6. Дзюндзюк В.Б. Публічне адміністрування в Україні: навчальний 

посібник / В.Б. Дзюндзюк, Н.М. Мельтюхова, Н.В.Фоміцька; за заг. ред. д-

ра ф. наук, проф. В.В. Корженка, к.е.н., доц. Н.М.Мельтюхової. — Х. : 

Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. — 306 c.  

7. Загальне адміністративне право як ідея врегулювання. Основні засади та 

завдання систематики адміністративного права / Е. Шмідт-Ассманн. – 2-ге 

вид., переробл. та доповн. – К. : К.І.С., 2009. – 785 с. 

8. Запорожець О.Ф. Концептуальні домінанти митно-податкового 



адміністрування в Україні / О.Ф. Запорожець // Економіка та держава. – 

2012. – № 8. – С. 73–76.Мельник Р.С. Загальне адміністративне право : 

навч. посіб. / Р.С. Мельник, В.М. Бевзенко ; за заг. ред. Р.С. Мельника. – 

К. : Ваіте, 2014. – 376 с. 

9. Запорожець О. Система адміністрування митних платежів в Україні / 

О. Запорожець // Вісник Київського національного торговельно-

економічного університету. – 2012. – № 2. – С. 104–111. 

10. Кечекьян С. Ф. К вопросу о различии частного и публичного права / С. 

Ф. Кечекьян. – Х., 1927. – 26 с. 

11. Кирилюк Р. Державна судова адміністрація: 10 років судового 

адміністрування / Р. Кирилюк // Вісник Державної судової адміністрації 

України. – 2012. – № 3 (24). – С. 2–5. 

12. Ківалов С.В. Адміністративне право України : навч. посіб. / С.В. 

Ківалов, Л.Р. Біла-Тіунова ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Вид. 5-те, 

переробл. і доповн. – Одеса : Фенікс, 2011. – 399 с. 

13. Колесникова К.О. Публічне адміністрування в Україні: огляд 

літературних джерел / К.О. Колесникова // Теорія та практика державного 

управління. – 2013. – Вип. 3(42). – 8 с. – [Електронний ресурс].– Режим 

доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2013-3/index.html. 

15. Колпаков В. Предмет адміністративного права: оновлення парадигми / 

В. Колпаков, Т. Мацелик // Право України. – 2010. – № 8. – С. 110–115. 

16. Кондратюк Т.В. Розвиток теоретичних уявлень про механізми 

державного управління суспільством і сферою сімейних відносин в 

українській науці / Т.В. Кондратюк // Економіка та держава : 

Міжнародний науково-практичний журнал. – 2012. – № 12. – С. 108–111. 

17. Кондратюк Т. Еволюція порівняльного публічного (державного) 

адміністрування наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть / Т. Кондратюк // 

Вісник Національної академії державного управління. – 2010. – № 3. – С. 

30–37.  

18. Кузьменко О.В. Правова детермінація поняття «публічне 

адміністрування» / О.В. Кузьменко // Юридичний вісник. – 2009. – № 

3(12). – С. 20–25. 

19. Куйбіда Р. О. Проблеми адміністративного договору у законодавстві, 

теорії, на практиці [Електронний ресурс] / Р. О. Куйбіда. – Режим доступу 

: http://www.pravo.org.ua/2010-03-07-18-06-07/adminyust/1067-

administrative-justice-key-issues-and-ways-to-overcome-them-ua.html. – Назва 

з екрану 

20. Культура й етика в публічному адмініструванні : наук. розробка / С.М. 

Серьогін, О.В. Антонова, І.І. Хожило та iн. – К. : НАДУ, 2010. – 40 с. 

21. Куприц Н. Я. Из истории государственно-правовой 

мысли дореволюционной России (ХІХ в.) / Н. Я. Куприц. – М. : Изд-во 

МГУ, 1980. – 168 с. 

22. Макаров В.Г. Очікувані ризики в процесі децентралізації влади : 

Аналітична записка / В.Г. Макаров. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1021/. 

23. Мельник Р. С. Загальне адміністративне право : навч. посіб. / 

Р. С. Мельник, В. М. Бевзенко ; за заг. ред. Р. С. Мельника. – К. : Ваіте, 

2014. – 376 с. 

24. Мельник Р.С. Категорія «публічне управління» у новій інтерпретації / 

Р.С. Мельник // Право і суспільство. – 2012. – № 6. – С. 95–98. 

25. Науково-практичний коментар до Закону України «Про 

адміністративні послуги» / За заг. ред. В. П. Тимощука. – К. : ФОП 

Москаленко О.М. – 546 с. 

26. Оржель О. Європеїзація систем публічного адміністрування країн 

Центральної та Східної Європи у контексті підготовки до членства в ЄС / 

О. Оржель // Вісник Національної академії державного управління. – 2010. 

– № 2. – С. 22–30. 

27. Павлов О.І. Співвідношення понять «публічне адміністрування», 

«демократичне врядування» та «державне управління» / О.І. Павлов // 

Визначальні тенденції генезису державності і права : зб. наук. праць 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2013-3/index.html
http://www.niss.gov.ua/articles/1021/


міжнар. наук.-практ. конф. [«Треті Прибузькі юридичні читання»]; 

(Миколаїв, 23–24 листоп. 2007 р.) ; за ред. В. І. Терентьєва, О. В. 

Козаченка. – Миколаїв : Іліон, 2007. – С. 168–170. 

28. Повар П.О. Правонаступництво при утворенні та припиненні 

центральних органів виконавчої влади / П.О. Повар // Вісник Вищої ради 

юстиції. – 2012. – № 3 (11). – С. 174–184. 

29. Проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України 

(щодо децентралізації влади)» від 01.07.2015 р. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу 

: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812 

30. Публичные услуги: правовое регулирование (российский и 

зарубежный опыт) : сборник / под общ. ред. Е. В. Гриценко, Н. А. 

Шевелевой. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – 256 с. 

31. Сівков С.В. Публічне адміністрування соціальної сфери Міністерством 

соціальної політики України / С.В. Сівков // Право і суспільство. – 2012. – 

№4. – С. 129–133. 

32. Соломон П. Судове адміністрування і якість правосуддя / П. Соломон 

// Судова апеляція. – 2009. – № 3. – С. 73–83. 

33. Чернецький Є.Є. Публічне адміністрування заохочень : автореф. дис. 

… канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Є.Є. Чернецький. – К., 2011. – 21 с. 

34. Чинчин М.М. Правові основи податкового адміністрування в Україні : 

дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.07 / Чинчин Микола Миколайович. – 

Ірпінь, 2013. – 203 с. 

35. Елистратов А.И. Основные начала административного права / А.И. 

Елистратов. – Москва : Изд. Г. А. Лемана, 1914. – 332 с. 

36. Якимець Ю.В. Публічне адміністрування сферою культури : дис. … 

кандидата юрид. наук : 12.00.07 / Якимець Юлія Валеріївна. – К., 2012. – 

228 с. 

37. Ястремська О.М. Публічне адміністрування: навчальний посібник / 

О.М. Ястремська, Л.О. Мажник. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – С. 21-

34. 

38. Яковлєв І.П. Форми і методи публічного адміністрування у державній 

митній справі : дис. … канд. юридичних наук : 12.00.07 / Яковлєв Іван 

Петрович. – Одеса, 2016. – С. 23¬–26, 29¬–39. – Електронний ресурс. – 

Режим доступу : 

http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/5318/Diss_Yakovlev.pdf?seq

uence=5&isAllowed=y 
 

Дотримання вимог 

академічної 

доброчесності 

Відповідно до Закону України «Про освіту» академічна 

доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом 

правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час 

навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з 

метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових 

(творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: самостійне 

виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми 

потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних 

потреб і можливостей); посилання на джерела інформації у разі 

використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм 

законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної 

інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ ―ОЮА‖ 

визначено у Положенні про дотримання академічної доброчесності в НУ 

«ОЮА» https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-

dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua 

Оцінювання 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812
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Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Поточний контроль, разом, у т.ч. 80 

Лекції 10 

Практичні заняття 40 

Самостійна робота 45 

Підсумковий контроль, разом, у т.ч. 20 

письмова компонента 10 

усна компонента 10 

 Разом за дисципліну: 100 

 

 

 

 

Види навантаження 
год. 

(денна форма) 

год. 

(заочна форма) 

Кількість кредитів/год 3 / 90 3 / 90 

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:   30   8 

лекційні заняття 16 4 

практичні заняття 14 4 

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 60 82 

контрольні роботи - - 

індивідуальне науково-дослідне завдання - - 

підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів 60 82 

Екзамен + + 

Залік - - 

 

Шкала 

оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

 

A 

 

90-100 
Відмінно 

B 82-89 Добре 

 

C 

 

75-81 
Добре 

 

D 

 

67-74 
Задовільно 

 

E 

 

60-66 
Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

 

F 

 

1-34 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом 


