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Анотація 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Актуальні питання адміністративного права 
та судочинства» є набуття здобувачем достатніх компетентностей для пошуку та 
оброблення інформації з різних джерел та достатніх знань для проведення власних 
досліджень щодо підстав, умов та порядку вирішення актуальної управлінсько-
правової проблеми: здійснення адміністративної реформи в державі. Вивчення цієї 
дисципліни надає можливості здобувачеві бачити та розуміти процеси реформування, 
адміністративного законодавства, зокрема комплексно та системно, включаючи 
передумови, етапи, напрямки та нормативно-правове забезпечення. 

Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни сприяє формуванню у 
здобувачів другого  рівня вищої освіти таких компетентностей: 

• здатність до аналізу та синтезу інформації та правових проблем, що стосується 
адміністративної реформи; 

• здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 
(доктринальних, нормативних, правозастосовних); 

• креативність та здатність продукувати нові думки та ідеї стосовно організації та 
правового регулювання здійснення адміністративної реформи; 

• здатність застосовувати знання у практичній юридичній діяльності, вести 
діалоги й аргументувати під час наукових і ділових дискусій; 

• здатність здійснювати аналіз законодавчих текстів та їх експертизу. 
Передумовами вивчення навчальної дисципліни «Актуальні питання 

адміністративного права та судочинства» є опанування дисципліни «Адміністративне 
право» освітньої програми бакалаврату. 
Відповідно до освітньо-професійної програми вивчення навчальної дисципліни 
повинно забезпечити досягнення здобувачами вищої освіти таких програмних 
результатів навчання: 

• вміти збирати, обробляти та аналізувати теоретичні та прикладні дослідження 
провідних вітчизняних і зарубіжних вчених;  



• вміти здійснювати процедуру встановлення інформаційної цінності джерел 
шляхом порівняльного аналізу з іншими джерелами;  

• поглиблення знань та вмінь для обробки та аналізу теоретичних та прикладних 
досліджень провідних вітчизняних і зарубіжних вчених; 

• набуття компетентності здійснювати процедуру встановлення інформаційної 
цінності джерел щодо проблематики адміністративної реформи шляхом 
порівняльного аналізу з іншими джерелами; 

• достатні знання для проведення досліджень щодо актуальних проблем 
адміністративної реформи, які приводять до отримання нових знань;  

• ініціювати, організовувати та проводити комплексні дослідження в галузі 
науково-дослідницької та інноваційної діяльності, які приводять до отримання 
нових знань. 

 
 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, СВО 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів - 4 

08 Право 
081 Право 

Обов’язкова дисципліна 

Модулів - 1 Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 

1-й 

Семестр 

1 

Лекції 

10 год. 2 год. 

Практичні 

Загальна кількість годин 120 
 

магістр 
20 год. 2 год. 

Самостійна робота 

Тижневих годин для денної 
форми навчання – 4 

 
 

90 год. 86 год. 

Індивідуальні завдання 

- 

Вид контролю 

екзамен 

 
Зміст навчальної дисципліни 

Модуль1. 
Тема 1. Зміст та концепція адміністративно-правової реформи.  
Тема 2. Правове забезпечення адміністративної реформи. 
Тема 3. Реформа галузі адміністративного права як складова адміністративної 
реформи. 
Тема 4. Принципи реформування системи органів публічної адміністрації. 
Тема 5. Удосконалення діяльності органів виконавчої влади та прийняття 
адміністративно-процедурного закону. 
Тема 6. Удосконалення правового регулювання відповідальності органів виконавчої 
влади. 
Модуль 2. 



Тема 1. Реформування інституту публічної служби. 
Тема 2. Адміністративно-територіальна реформа як складова адміністративної 
реформи. 
Тема 3. Реформування адміністративно-деліктного права. 
Тема 4. Кадрове забезпечення адміністративної реформи. 
Тема 5. Фінансово-економічний аспект адміністративної реформи. 
Тема 6. Інформаційне забезпечення адміністративної реформи. 
 

Структура навчальної дисципліни для очної форми навчання 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин  

 Форма навчання: очна 
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Модуль 1 

Тема 1. Зміст та концепція адміністративно-

правової реформи  

 1    7 

Тема 2. Правове забезпечення 

адміністративної реформи 

 1 2   7 

Тема 3. Реформа галузі адміністративного 

права як складова адміністративної реформи 

 1 2   7 

Тема 4. Принципи реформування системи 

органів публічної адміністрації 

 1 2   7 

Тема 5. Удосконалення діяльності органів 

виконавчої влади та прийняття 

адміністративно-процедурного закону 

 1 2   8 

Тема 6. Удосконалення правового регулювання 

відповідальності органів виконавчої влади 

 1 2   8 

Разом        

Модуль 2 

Тема 1. Реформування інституту публічної 

служби 

 1 2   8 

Тема 2. Адміністративно-територіальна  

реформа як складова адміністративної 

реформи 

 1 2   8 

Тема 3. Реформування адміністративно-

деліктного права 

 1 2   7 

Тема 4. Кадрове забезпечення адміністративної 

реформи 

  2   7 

Тема 5. Фінансово-економічний аспект 

адміністративної реформи 

 1 2   8 

Тема 6. Інформаційне забезпечення 

адміністративної реформи 

 1 2   8 

Разом за рік  10 20   90 



 
Теми практичних занять 

 

№ 

з/

п 

Назва теми 

Кількість 

годин 

очна 
заочн

а 

1 Правове забезпечення адміністративної реформи 2  

2 Зміна предмету і методу правового регулювання галузі 

адміністративного права 

2 - 

3 Принцип субсидіарності як основа здійснення реформи 

державного управління 

2 - 

4 Принципи адміністративної процедури та їх правова 

регламентація 

2 - 

5 Відповідальність владних суб’єктів за порушення прав 

приватних осіб 

2 - 

6 Реформування інституту публічної служби 2 - 

7 Адміністративно-територіальна  реформа як складова 

адміністративної реформи 

2 - 

8 Реформування адміністративно-деліктного права 2 - 

9 Кадрове забезпечення адміністративної реформи 2 - 

10 Інформаційний захист системи публіного управління   

Разом 20 - 

 

6.4. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

очна заочна 

1 Акти законодавства, що визначали та визначають 

адміністративну реформу в Україні 

7 9 

2 Систематизація адміністративного законодавства 7 8 

3 Централізація та децентралізація як принципи, що 

взаємозважуються 

7 9 

4 Ґенеза розвитку адміністративно-процедурного 

законодавства в зарубіжних країнах 

7 8 

5 Судова практика з питань відшкодування шкоди 

заподіяної незаконними діями владних суб’єктів 

8 8 

6 Етичні та моральні норми і їх співвідношення із 

правовими у службовому праві 

8 8 

7 Порядок затвердження перспективних планів об’єднання 

територіальних громад та формування районів 

8 9 

8 Кримінальний проступок та адміністративне 

правопорушення: реформування у взаємозв’язку 

8 10 

9 Реформування правничої освіти та її вплив на розвиток 7 9 



публічної служби 

10 Бюджети об’єднаних територіальних громад: особливості 

формування 

7 8 

11 Електронний документообіг в системі публічного 

управління 

8 10 

12 Адміністратитвна реформа у контексті підписання угоди 

про асоціацію 

8 10 

 Разом 90 106 

 

 
ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з 

навчальної дисципліни є: виступи на практичних заняттях, підготовка здобувачами есе 

та виступи на наукових заходах. 

 

Форми контролю та критерії оцінювання результатів навчання 

 

 Форми поточного контролю: заслуховування виступів на практичних заняттях, та  

виступів на наукових заходах. 

 Форма модульного контролю: захист підготовленого наукового есе перед 

аудиторією. 

 Форма підсумкового семестрового контролю: 

- проміжний контроль, який здійснюється у ході проведення усного заліку; 

- підсумковий контроль, який здійснюється у формі проведення усного екзамену. 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 
всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 
для заліку 

90 – 100 А відмінно  
 

зараховано 
82-89 В 

добре 
74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 



 

Знання здобувачів оцінюється за такими критеріями:  

оцінку «відмінно» (90-100 балів, А) заслуговує здобувач, який  всебічно і глибоко 

володіє програмовим матеріалом, може аналізувати та синтезувати правову 

інформацію, що стосується реформування адміністративного законодавства, засвоїв 

основну і ознайомлений з додатковою літературою, яка рекомендована програмою та 

може аналізувати інформацію з різних джерел (доктринальних, нормативних, 

правозастосовних), здатен продукувати нові думки та ідеї стосовно актуальних проблем 

адміністративної реформи та вільно їх висловлювати.  

оцінку « добре» (82-89 балів, В) – заслуговує здобувач освітнього ступеня доктор 

філософії, який повністю опанував і вільно володіє програмовим матеріалом, має 

системні знання по тематиці дисципліни, має здатність до самостійного пошуку 

інформації, засвоїв основну літературу, яка рекомендована програмою та може 

аналізувати інформацію з різних джерел (доктринальних, нормативних, 

правозастосовних), здатен продукувати нові думки та ідеї стосовно актуальних проблем 

адміністративної реформи, однак, не в усіх питаннях добирає чітку аргументацію для 

обгрунтування своєї позиції та думки.   

оцінку «добре» (74-81 бал, С) заслуговує здобувач освітнього ступеня доктор 

філософії, який навчальну програму опанував, але є незначні прогалини у знаннях, 

вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію, що стосується 

адміністративної реформи та, може продукувати нові думки та ідеї стосовно актуальних 

проблем адміністративної реформи та застосовувати знання у практичній юридичній 

діяльності, засвоїв основну літературу, яка рекомендована програмою;  

оцінку «задовільно» (64-73 бали, D) – заслуговує здобувач освітнього ступеня 

доктор філософії, який знає основний програмовий матеріал в обсязі, необхідному для 

подальшої наукової роботи та використання його у майбутній професії, ознайомлений 

з основною літературою, яка рекомендована програмою, але допускає помилки при 

виконанні завдань, хоча при вказівці на помилки, може знайти шляхи їх усунення.  

оцінку «задовільно» (60-63 бали, Е) – заслуговує здобувач освітнього ступеня 

доктор філософії, який володіє основним програмовим матеріалом в обсязі, 

необхідному для подальшої наукової роботи та практичної діяльності, однак, 

виконання завдань задовольняє мінімальні критерії.  

оцінка «незадовільно» (35-59 балів, FX) – виставляється здобувачеві освітнього 

ступеня доктор філософії, який виявив суттєві прогалини в знаннях основного 

програмового матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених 

програмою завдань.  

оцінка «незадовільно» (35 балів, F) – виставляється здобувачеві освітнього 

ступеня доктор філософії, який володіє навчальним матеріалом тільки на рівні 

репродукування і не може продовжувати навчання за відповідним освітнім рівнем, 

оскільки не готовий до пошуку, оброблення на аналізу інформації, не може 

продукувати нові думки та ідеї стосовно актуальних проблем адміністративної 

реформи. 
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