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Опис дисципліни 
 

«Сучасні дослідження публічного права» є дисципліною, яка сприяє професійній 
підготовці фахівців у сфері права. Під час вивчення зазначеної дисципліни здобувачі 
кваліфікації доктор філософії набувають здатність демонструвати знання базових 
засад, сучасного стану, тенденцій розвитку наукових досягнень у сфері публічного 
права  

Після завершення вивчення дисципліни «Сучасні дослідження публічного права» 
здобувачі можуть ґрунтовно аналізувати та застосовувати концептуальні моделі, 
наукові доробки вітчизняних та зарубіжних вчених, фундаментальні постулати та теорії 
у публічно-правовій сфері. 
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Структура курсу 
 
 

Години 
 

Тема Результати навчання Завданн
я 

4 Тема 1. Основні 
методологічні 
дослідження  
публічного 
права. 

Аналізувати наукові дослідження щодо 
визначення предмету  публічного права. 
Проблемні питання визначення методу  
публічного права.  Аналогія права у  публічному 
праві України. 

Тести, 
реферат
и. 
  

4 Тема 2. Наукові 
дослідження 
сутності і 
реалізації 
публічного 
адміністрування. 

Систематизувати та аналізувати наукові 
дослідження публічного адміністрування у 
різних сферах суспільного життя. Наукові 
дослідження системи публічного 
адміністрування, що забезпечують реалізацію 
управлінських функцій держави. 

Тести, 
есе, 
кейси 

4 Тема 3. Наукові 
дослідження 
правового 
статусу органів 
державної 
виконавчої влади 

Знати та формувати власні поняття та 
правовий статус органів державної виконавчої 
влади. Повноваження органів державної 
виконавчої влади.  

Тести,  
поточне 
опитуван
ня, 
кейси 

4 Тема 4. Наукові 
дослідження 
інституту 
державної 
служби в Україні 

Усвідомлювати поняття, ознаки і види публічної 
служби. Принципи публічної служби. Визначати 
особливості державних службовців як суб’єктів 
публічного права. 

Тести, 
кейси 

4 Тема 5. 
Особливості 
застосування  
публічно-
правової 
відповідальності 
та здійснення 
захисту прав 
громадян 

Вміти визначати форми та види публічно-
правової відповідальності з врахуванням норм 
законодавства та доктринальних досліджень. 

Тести, 
поточне 
опитуван
ня, 
кейси 

4 Тема 6. Наукові 
дослідження 
функцій, форм та 

Вміти диференціювати форми державного 
управління. Розуміти взаємозв'язок форм і 
методів державного управління. Усвідомлювати 

Командні 
проекти, 
кейси  
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методів 
державного 
управління. 

вимоги до використання форм державного 
управління. Розрізняти правові і неправові 
форми державного управління.  
 

4 Тема 7. Наукові 
дослідження 
адміністративно-
правових 
режимів. 

Знати поняття і правове регулювання 
адміністративно-правових режимів. Режим 
надзвичайного стану. Режим воєнного стану. 
Режим забезпечення санітарно – 
епідеміологічного благополуччя населення. 
Режим державного кордону. Митний режим.  
 

Презента
ція 
результа
тів 
виконанн
я 
завдань, 
кейси 

7 Тема 8. Наукові 
дослідження 
правових заходів 
протидії корупції 
в  публічному 
праві України. 

Дослідити сутність та природу корупції як 
соціального явища; засади правового 
регулювання боротьби з корупцією. Поняття 
корупції за законодавством України. 
Адміністративно-правовий механізм боротьби з 
корупцією. Адміністративно-правова 
відповідальність за корупційні діяння. Основні 
напрямки боротьби з корупцією в Україні. 

Виступи 
на 
наукових 
заходах, 
кейси 

6 Тема 9. Наукові 
дослідження 
адміністративної 
юстиції в  
публічному праві 
України. 

Дослідити становлення адміністративної 
юстиції. Правові засади функціонування 
адміністративних судів. Система і структура 
адміністративних судів. Кадрове забезпечення 
діяльності адміністративних судів. 

Тести, 
поточне 
опитуван
ня, 
кейси 

4 Тема 10. Наукові 
дослідження 
публічного 
адміністрування 
у сфері 
економіки 

Дослідити економіку як об’єкт адміністративно-
правового регулювання. Диференціювати 
суб’єктів адміністративно-правового 
регулювання у сфері економіки та визначати 
основні напрями державного регулювання у 
сфері економіки. 

Тести, 
поточне 
опитуван
ня, 
кейси 
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Політика оцінювання 
 
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на 

наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями. 
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 
керівником курсу. 
 

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Вид оцінювання %  

Екзамен 100 
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Шкала оцінювання здобувачів 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного 
складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним 
курсом 

  
 


