


СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

«Сучасні дослідження публічного права» 

 

Дисципліна 

«Сучасні дослідження 

публічного права» 

 

Галузь знань, 

спеціальність, СВО 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 5 галузь знань   

08 Право  

 

Статус дисципліни – 

обов’язкова дисципліна 

з циклу професійної 

підготовки 

Мова навчання -  

українська 

Кількість залікових  

модулів – 1 

спеціальність  

081 Право  

Рік підготовки: 

Денна – 1 

Заочна – 1 

Семестр: 

Денна – 2 

Заочна – 2 

 

Кількість  змістових 

модулів –  2 

рівень вищої освіти  – 

третій 

(освітньо-науковий), 

ступінь доктора 

філософії 

 

Аудиторні години -   

Денна – 45 год. 

Заочна – 22 год. 

 

Загальна кількість  

годин – 150 

 Самостійна робота: 

Денна – 105 

Заочна – 128 

 

Тижневих годин – 10,  

з них аудиторних – 3 

 Вид підсумкового 

контролю – екзамен 

 

2. Мета і завдання дисципліни «Сучасні дослідження публічного права». 

2.1. Мета вивчення дисципліни «Сучасні дослідження публічного права». 

Метою вивчення дисципліни «Сучасні дослідження публічного права» є 

формування у здобувачів наукового ступеню доктора філософії у сфері права 

підвалин сучасного мислення з усвідомленням того, що основою  публічно-правових 

підходів до регулювання відносин у сфері державного управління є розумність, 

справедливість і добросовісність як вищі засади  публічно-правової культури, 



закріплені у  адміністративному законодавстві України. 

Загальноосвітнє значення цієї дисципліни полягає у тому, що курс є частиною 

професійної підготовки науковців у сфері права, а також необхідністю підвищення 

знань та уявлень про наукові дослідження у сфері  публічного права здобувачів 

наукових ступенів доктора філософії. 

2.2. Передумови для вивчення дисципліни «Сучасні дослідження 

публічного права». 

Передумовою для вивчення дисципліни «Сучасні дослідження публічного 

права» є наявність знань, які здобувачі отримують із дисциплін «Філософія науки», 

«Методологія та організація наукових досліджень», «Педагогіка та психологія вищої 

школи», «Іноземна мова в наукових дослідженнях», «Методика виконання 

дисертаційної роботи», «Емпіричні методи та інформаційно-аналітичні технології у 

наукових пошуках». 

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни. Здатність визначати, систематизувати та 

узагальнювати результати міждисциплінарних наукових досліджень у сфері 

публічного права, досягати наукових результатів, що створюють нові знання.. 

2.4. Результати навчання. Визначати проблеми і пропонувати шляхи їх 

вирішення у сфері публічної професійної діяльності. Розробляти наукові, 

організаційні і практичні заходи, пов’язані з проходженням публічної служби, із 

врахуванням світових практик.. 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1.  Основні методологічні дослідження  публічного права.  

Наукові дослідження щодо визначення предмету  публічного права. Проблемні 

питання визначення методу  публічного права.  Аналогія права у  публічному праві 

України. Наукові монографічні джерела, як основа аналітичних досліджень у 

публічно – правовій сфері. 

Література: 1, 2, 8,9,10,18,15,16,30. 

Тема № 2. Наукові дослідження сутності і реалізації публічного 

адміністрування. 



Наукові дослідження публічного адміністрування у різних сферах суспільного 

життя. Наукові дослідження системи публічного адміністрування, що забезпечують 

реалізацію управлінських функцій держави. Публічне адміністрування, як об’єкт 

наукового дослідження та правового регулювання.  

Література: 1,2,4,10, 11, 12, 13, 22, 25, 26, 29,30. 

 

Тема № 3. Наукові дослідження правового статусу органів державної 

виконавчої влади 

Поняття та правовий статус органів державної виконавчої влади. Повноваження 

органів державної виконавчої влади. Актуальні питання створення та припинення 

органів державної влади. Реформування системи органів державної виконавчої 

влади. 

Література: 1,2,3,10, 15,17,20, 24, 25, 26. 

Тема № 4. Наукові дослідження інституту державної служби в Україні  

Поняття, ознаки і види публічної служби. Принципи публічної служби. 

Державні службовці як суб’єкти публічного права. Права та обов’язки державних 

службовців. Законодавчі обмеження для державних службовців. 

Література: 1,2, 8, 9, 10, 11, 13, 15. 

Тема № 5. Особливості застосування  публічно-правової відповідальності та 

здійснення захисту прав громадян  

Функції  публічно-правової відповідальності в доктрині  публічного права. 

Види  публічно-правової відповідальності. Поняття та підстави адміністративної 

відповідальності. Публічно - правові способи захисту  прав та законних інтересів 

громадян.  

Література: 1,2, ,5, 10, 16, 22,23. 

Тема № 6. Наукові дослідження функцій, форм та методів державного 

управління. 

Поняття форм державного управління. Взаємозв'язок форм і методів 

державного управління. Вимоги до використання форм державного управління. 

Правові і не правові форми державного управління. Аналіз методів державного 

управління. Функції державного управління, як об’єкт наукового дослідження. 

Література: 2,5, 10, 16, 14,23. 



Тема № 7. Наукові дослідження адміністративно-правових режимів.  

Поняття і правове регулювання адміністративно-правових режимів. Режим 

надзвичайного стану. Режим воєнного стану. Режим забезпечення санітарно – 

епідеміологічного благополуччя населення. Режим державного кордону. Митний 

режим. Наукові дослідження адміністративно - правових режимів. 

Література: 2,5, 10, 16, 14,15, 23. 

 

Змістовий модуль 2. 

Тема 8. Наукові дослідження правових заходів протидії корупції в  

публічному праві України.  

Корупція як соціальне явище та об’єкт наукових досліджень. 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. 

Література: 2,3,5,8,9,12,13,14,17,18,19,21,31. 

Тема 9. Наукові дослідження адміністративної юстиції в  публічному праві 

України.  

Адміністративна юстиція, як об’єкт наукового дослідження. Становлення 

адміністративної юстиції. Правові засади функціонування адміністративних судів. 

Система і структура адміністративних судів. Кадрове забезпечення діяльності 

адміністративних судів. Система і повноваження органів, які забезпечують 

функціонування адміністративних судів України.  

Література: 2,5, 9, 11, 15,23. 

Тема 10. Наукові дослідження публічного адміністрування у сфері економіки 

Економіка як об’єкт адміністративно-правового регулювання. Суб’єкти 

адміністративно-правового регулювання у сфері економіки. Основні напрями 

державного регулювання у сфері економіки. Система органів державної влади у 

сфері економіки 

Література: 2,5, 10, 16, 14,23, 27. 

 

4. Структура залікового кредиту з дисципліни «Сучасні дослідження 



публічного права» 

(денна форма навчання) 

 Кількість годин 

 Аудиторні 

години  

Самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Основні методологічні дослідження  

публічного права. 

4 10 

Тема 2. Наукові дослідження сутності і реалізації 

публічного адміністрування. 

4 10 

Тема 3. Наукові дослідження правового статусу 

органів державної виконавчої влади 

4 10 

Тема 4. Наукові дослідження інституту державної 

служби в Україні 

4 10 

Тема 5. Особливості застосування  публічно-правової 

відповідальності та здійснення захисту прав громадян 

4 10 

Тема 6. Наукові дослідження функцій, форм та 

методів державного управління. 

4 10 

Тема 7. Наукові дослідження 

адміністративно-правових режимів. 

4 10 

Змістовий модуль 2 

Тема 8. Наукові дослідження правових заходів 

протидії корупції в  публічному праві України. 

7 15 

Тема 9. Наукові дослідження адміністративної 

юстиції в  публічному праві України. 

6 10 

Тема 10. Наукові дослідження публічного 

адміністрування у сфері економіки 

4 10 

Разом 45 105 

 

Структура залікового кредиту з дисципліни «Сучасні дослідження 

публічного права» 

(заочна форма навчання) 

 Кількість годин 

 Аудиторні 

години  

Самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Основні методологічні дослідження  

публічного права. 

2 12 

Тема 2. Наукові дослідження сутності і реалізації 

публічного адміністрування. 

2 12 

Тема 3. Наукові дослідження правового статусу 

органів державної виконавчої влади 

2 12 

Тема 4. Наукові дослідження інституту державної 

служби в Україні 

2 12 

Тема 5. Особливості застосування  публічно-правової 

відповідальності та здійснення захисту прав громадян 

2 12 



Тема 6. Наукові дослідження функцій, форм та 

методів державного управління. 

2 12 

Тема 7. Наукові дослідження 

адміністративно-правових режимів. 

2 14 

Змістовий модуль 2 

Тема 8. Наукові дослідження правових заходів 

протидії корупції в  публічному праві України. 

2 14 

Тема 9. Наукові дослідження адміністративної 

юстиції в  публічному праві України. 

2 14 

Тема 10. Наукові дослідження публічного 

адміністрування у сфері економіки 

4 14 

Разом 22 128 

 

5. Самостійна робота  

Під час вивчення дисципліни «Сучасні дослідження публічного права» 

здобувачі виконують самостійні завдання. Метою даних завдань є розвиток навиків 

самостійної творчості, а також кращого засвоєння теоретичного матеріалу. 

У процесі підготовки самостійної роботи здобувач набуває вміння працювати із 

доктринальними джерелами, нормативною базою України та зарубіжних країн, 

судовою практикою, робити обґрунтовані висновки, а також логічно викладати свої 

думки у власному науковому дослідженні. Виконання самостійної роботи сприяє 

поглибленому вивченню дисципліни «Сучасні дослідження публічного права». Крім 

того, самостійна робота здобувача є однією із форм перевірки знань, яка вказує на 

рівень оволодіння ним законодавчою базою та теоретичним матеріалом. 

 

№ п/п Тематика 

К-сть 

годин 

денна 

форма 

К-сть 

годин 

заочна 

форма 

1. 
Поняття публічного права та його значення в 

регулюванні суспільних відносин.  3 
 

4 

2. 
Публічне право як галузь права, навчальна 

дисципліна і наука. 
3 

4 

3. Предмет і метод публічного права.  3 4 

4. 
Роль публічного права у формуванні 

демократичної, соціальної і правової держави.  
3 

4 

5. Становлення і розвиток публічного права. 3 4 

6. 
Система і джерела публічного права.  

3 
4 



7. 
Співвідношення публічного права з іншими 

галузями права.  
3 

4 

8. Поняття і особливості норм публічного права. 3 4 

9. Види норм публічного права і їх структура.  3 4 

10. Реалізація норм публічного права.  3 4 

11. Публічнезаконодавство України.  3 4 

12. Систематизація норм публічного права. 3 4 

13. 
Адміністративно-правові відносини: поняття і 

склад. 
3 

4 

14. 
Особливості і класифікація 

адміністративно-правових відносин.  
3 

4 

15. 
Поняття та класифікація суб’єктів публічного 

права.  3 
4 

16. 
Повноваження Президента України у сфері 

публічного управління. 
3 

4 

17. Поняття і система органів публічного управління.  3 4 

18. Класифікація органів публічного управління. 3 4 

19. 
Кабінет Міністрів України: склад, повноваження і 

організація діяльності. 
3 

4 

20. 
Центральні органи виконавчої влади: поняття і 

види. 
3 

4 

21. 
Організація діяльності  центральних органів 

виконавчої влади. 
3 

4 

22. Взаємодія органів виконавчої і законодавчої влади. 3 4 

23. Місцеві органи виконавчої влади. 3 4 

24. Місцеві державні адміністрації. 3 3 

25. Адміністративна реформа. 3 3 

26. 
Поняття і структура адміністративно правового 

статусу громадян.  
3 

3 

27. 
Поняття публічного права та його значення в 

регулюванні суспільних відносин.  
3 

3 

28. 
Публічне право як галузь права, навчальна 

дисципліна і наука. 
3 

3 

29. 
Правові основи об’єднання громадян в політичні 

партії і громадські організації.  
3 

3 

30. Види об’єднань громадян.  3 3 

31. 
Підстави і порядок легалізації об’єднань громадян.  

3 
3 

32. 
Заходи публічного регулювання діяльності 

об’єднань громадян. 
3 

3 

33. 
Органи місцевого самоврядування як суб’єкти 

публічного права. 
3 

3 

34. 
Підприємства і установи як суб’єкти публічного 

права. 
3 

3 

35. Поняття та особливості правового регулювання 3 3 



державної служби.  

Разом: 105 128 

 

 

6. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

У процесі вивчення дисципліни «Сучасні дослідження публічного права» 

використовуються такі засоби оцінювання та методи демонстрування результатів 

навчання: 

- стандартизовані тести; 

- поточне опитування; 

- командні проекти; 

- реферати, есе; 

- кейси; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- виступи на наукових заходах; 

- екзамен. 

 

7. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю з дисципліни 

«Сучасні дослідження публічного права» 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Сучасні 

дослідження публічного права» визначається за шкалою оцінювання: 

За шкалою 

ТНЕУ 

За 

національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим   

повторним курсом) 

 

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна «Сучасні дослідження публічного 

права» 



 

№  Найменування Номер теми 

1. Комп’ютерні презентації з дисципліни «Сучасні 

дослідження публічного права» 

1-10 

2. Кейсові завдання з дисципліни «Сучасні 

дослідження публічного права» 

1-10 

3. Використання Інтернет-ресурсів:  

1. www.rada.gov.ua – Офіційний сайт 

Верховної Ради України.   

2. www.gp.gov.ua – Офіційний сайт 

Генеральної Прокуратури України.   

3. www.kmu.gov.ua – Офіційний сайт 

Кабінету Міністрів України.   

4. www.minjust.gov.ua – Офіційний сайт 

Міністерства юстиції України.   

5. www.court.gov.ua – Офіційний портал 

Судової влади України.   

6. www.mvs.gov.ua – Офіційний сайт 

Міністерства внутрішніх справ України.   

7. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека 

України імені В.І.Вернадського. 

8.      www.court.gov.ua/reyestri-ta-sistemi/ –   

Державний реєстр судових рішень 

1-10 
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