
 

АНОТАЦІЯ  ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА 
ПРОЦЕСУ» 

( дисципліна вільного вибору аспіранта) 

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
 
1. Метою вивчення навчальної дисципліни є сформувати у аспірантів 

сучасні фундаментальні знання щодо правових засад регулювання 
адміністративних правовідносин, юридичної відповідальності, особливостей 

процедурного і процесуального регулювання в адміністративному праві. 
 

2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 
– поглиблення знань аспірантів щодо існуючих проблем адміністративно-

правового, фінансово-правового, інформаційно-правового регулювання 
суспільних відносин на різних рівнях реалізації публічної влади, способи та 

шляхи розв’язання цих проблем з урахуванням сучасного стану розвитку науки 
адміністративного права; 

– розвиток інтелектуального і загальнокультурного рівня на основі отримання 
нових знань про суспільні відносини у контексті чинного адміністративного 
законодавства та здобутків науки адміністративного права;  

– розширення фахової ерудиції; розуміння сутності і шляхів вирішення 
відповідних проблем, вдосконалення навичок послідовно, логічно й творчо 

мислити. 
 

3. Згідно з вимогами освітньої програми аспіранти повинні:  
знати: 

1) стан нормативно-правового регулювання адміністративних правовідносин, 
адміністративно-деліктних відносин, адміністративно-процедурних відносин, 

правовідносин у сфері адміністративного судочинства; 
2) особливості та практичні наслідки взаємодії вітчизняного адміністративного 

права і процесу з правом Європейського Союзу. 
 

уміти: 
1) узагальнювати інформацію нормативно-правового характеру, аналізувати її, 
здійснювати моніторинг чинного законодавства; 

2) надавати тлумачення та роз’яснення норм чинного законодавства та 
пов’язувати їх із конкретними ситуаціями, що виникають на практиці; 

3) готувати проекти пропозицій щодо внесення змін та доповнень до чинних 
нормативно-правових актів; 

4) здійснювати кваліфіковане проведення наукових досліджень в галузі права, 
зокрема виявляти розбіжності між теоретичними та практичними аспектами 

проблем та пропонувати шляхи їх усунення. 



 
 

Методи навчання: лекції, семінарське заняття та самостійна робота аспіранта. 
 

 
Опис дисципліни: дисципліна «Проблеми адміністративного права і процесу» 
належить до переліку дисциплін з циклу професійної підготовки аспіранта. 

Вона забезпечує особистісний і професійний розвиток аспіранта та спрямована, 
передусім, на формування юриста-науковця, здатного до розуміння проблем 

реалізації адміністративного права і процесу. Особлива увага приділяється 
аналізу формування концепції публічної адміністрації України, типології 

реалізації виконавчої влади, проблем децентралізації виконавчої влади, 
зарубіжного досвіду правового регулювання державної служби та 

адміністративно-процедурного регулювання, типології та ефективності 
адміністративної відповідальності. 

Дисципліна вивчається на другому році навчання за освітньо-науковим рівнем 
«доктор філософії» в обсязі: 

- 60 годин, у тому числі 32 годин аудиторних занять (24 год. – лекційні заняття, 
8 год. – семінарське заняття ), 28 годин самостійної роботи; 
 

Критерії оцінювання: усні опитування, тестові завдання, експрес опитування. 
 

Підсумковий контроль 
• форми підсумкового контролю – іспит; 

• критерії оцінювання – за 100-бальною системою оцінювання; 
• таблиця відповідності підсумкового рейтингового бала аспіранта оцінці 

за шкалою ЄКТС і за національною шкалою. 
  

 



 


