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Актуальні питання адміністративного права 
 

1. Кафедра: Адміністративного права та адміністративного процесу 

2. Ступінь вищої 

освіти 

 Третій рівень вищої освіти – доктор філософії 

3. Статус 

навчальної 

дисципліни 

Вибіркова 

4. Місце в 

структурно-

логічній схемі 

Викладається у третьому семестрі на другому році навчання 

5. Кількість 

кредитів ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин: 

- з них аудиторних 

годин: 

- лекції:  

- семінарські 

заняття: 

-практичні 

- самостійна 

робота: 

3 

 

 

90 

 

30 

14 

 

16 

 0  

90 

6. Короткий зміст 

навчальної 

дисципліни 

«Актуальні питання адміністративного права» є однією 

з базових юридичних дисциплін, яка вивчається у закладах 

вищої освіти юридичного профілю. Вивчення даної 

навчальної дисципліни спрямоване на надання здобувачам 

вищої освіти - майбутнім науковцям-юристам комплексу 

теоретичних знань, умінь і навичок, які необхідні для 

виконання ними наукової діяльності на професійному рівні; 

на усвідомлення  значення ідей, концепцій, вчень і 

термінології з адміністративного права для розвитку 

адміністративного законодавства та правозастосовної 

діяльності; на засвоєння теоретичних положень 

адміністративно-правової науки і практики публічного 

адміністрування, здійснення науково-дослідної діяльності, що 

дозволить майбутнім науковцям-юристам гармонічно 

поєднувати у своїй професійній діяльності теоретичні знання 

та практичний досвід, здійснювати науково-педагогічну 

діяльність та науково-дослідну роботу . 

   

Метою  викладання  навчальної дисципліни 

«Актуальні питання адміністративного права» є  



 

формування  у здобувачів вищої освіти цілісної системи 

знань щодо змісту та особливостей актуальних питань та  

проблем адміністративного   права; з’ясування актуальних 

проблеми теорії та науки  адміністративного права,шляхів 

їх вирішення; підготовка до наукової діяльності високо 

кваліфікованих фахівців-правознавців; формувати 

розуміння  здійснення  аналізу наукових праць, практики 

правозастосовної діяльності, статистичних даних та  їх 

використання, робити відповідні наукові  висновки та 

пропозиції; підготовка до науково-дослідної роботи.  

Завданням навчальноїдисципліни - є глибоке 

засвоєння теоретичного матеріалу на семінарських і 

практичних заняттях, у процесі самостійної роботи  згідно 

тематичного плану.    Реалізації цього завдання сприяють 

лекції викладача, робота на семінарських заняттях, 

індивідуальна робота з викладачем, самостійне вивчення 

наукових праць. Методика вивчення цієї дисципліни 

передбачає вироблення у здобувачів вищої освіти вміння 

аналітично мислити, зіставляти фактичний та теоретичний 

матеріал, робити ґрунтовні самостійні висновки, прогнози 

та рекомендації,опрацьовувати нормативні акти, наукову 

літературу, здійснювати науково-дослідну діяльність.   

7.Міждисциплінарні 

зв’язки 

 Навчальна дисципліна «Актуальні питання 

адміністративного права» тісно пов’язана з такими 

навчальними дисциплінами, як «Актуальні питання 

фінансового права», «Актуальні питання адміністративного 

процесу», «Теоретико-методологічні проблеми 

кримінального прав», «Актуальні проблеми дії та тлумачення  

права», «Доктрина прав людини», «Актуальні проблеми 

досудового розслідування.   

 

 

8. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських та 

практичних занять. Лекції здійснюються з ключових проблем 

курсу. 

Методами навчання є: діалектичний метод який 

поділяється на динаміку та статику. Динаміка розглядає 

дисципліну з точки зору розвитку напрямів діяльності 

органів публічного адміністрування та адміністративного 

суду, а статика досліджує навчальну дисципліну 

«Адміністративне право та процес» як константу. 

9. Форма контролю: Залік  

10. Методи та 

критерії 

оцінювання: 

(для денної форми навчання) 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається 

за рейтинговою шкалою, що передбачає накопичення 100 



 

балів, які перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Види робіт, які складають суму підсумкових балів 

здобувача вищої освіти: 

 - робота на семінарських, практичних заняттях – 50 балів;  

- самостійна робота – 30 балів;  

- модульна контрольна робота – 10 балів; 

- підсумковий контроль (залік/екзамен) – 10 балів. - 

наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 балів 

(для заочної форми навчання) 

Оцінювання успішності здобувача вищої освіти по 

засвоєнню навчальної дисципліни здійснюється по 

семестрово, тобто підсумкова кількість балів, яку необхідно 

набрати для того, щоб отримати позитивну оцінку 

накопичується здобувачем вищої освіти протягом всього 

семестру (модулю) і складає від 60 до100 балів. Підсумкова 

оцінка з навчальної дисципліни визначається як середньо 

арифметична результатів засвоєння окремих залікових 

модулів, або за результатами екзамену (заліку). 

Для переводу підсумкової оцінки у 100 бальну шкалу 

оцінювання знань середньоарифметична підсумкова оцінка 

множиться на коефіцієнт 20. 

11. Результати 

навчання:  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 

здобувачі вищої освіти повинні знати:  доктринальні і 

нормативні основи сучасного адміністративного права 

України та його науки;  зміст та актуальні питання  науки 

та практики застосування  адміністративного  

законодавства; праці провідних вчених  з адміністративного 

права; категорії адміністративного права (чітко орієнтуючись 

в термінології, що застаріла, та термінології, яка є новою в 

категоріальному апараті адміністративного права), позиції 

науковців з цих питань; принципи адміністративного права  

та позиції науковців з цих питань; проблематику інститутів 

публічної служби; проблематику інститутів адміністративно-

деліктного права; концепції розвитку адміністративного 

права; наукові позиції Київської, Запорізької, Львівської, 

Одеської, Харківської, Дніпропетровської шкіл з 

адміністративного права. 

  На рівні навичок здобувачі вищої освіти  мають      

вміти: здійснювати науково-дослідну роботу по проблемах 

адміністративно-правового характеру; аналізувати розрізнені 

думки вчених, ідеї і концепції, які представлені в юридичній 

літературі з адміністративного права; критично аналізувати 

зміст законів та інших нормативно-правових актів, які 

регулюють адміністративні правовідносини;  тлумачити 

адміністративно-правові норми й роз’яснювати вимоги 



 

законів та інших нормативно-правових актів у сфері 

правового регулювання адміністративних правовідносин; 

розробляти пропозиції щодо внесення змін та доповнень до 

чинного законодавства, розв’язувати, на основі теоретичних 

знань та змісту правових актів конкретні життєві проблеми 

адміністративно-правового характеру; використовувати 

нормативні  акти та принципи  Європейського Союзу в 

практичній діяльності: здійснювати дослідження окремих 

проблем адміністративно-правового характеру, готувати 

доповіді та наукові статті, науково-дослідну роботу з 

підготовки дисертаційної роботи.    
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