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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування
показників

Г алузь знань, 
спеціальність, 

освітній ступінь

Характеристика навчальної 
дисципліни

заочна форма навчання

Кількість: 
кредитів -  4;

Галузь знань: 28
Публічне управління та 

адміністрування 
Спеціальність: 281 

Публічне управління та 
адміністрування 

Освітньо-наукова 
програма: «Публічне 

управління та 
адміністрування»

дисципліна здобуття глибинних 
знань зі спеціальності

Рік підготовки

ІІ-й

Загальна кількість годин -  
120 год.

Рівень вищої освіти:
третій (освітньо-науковий)

Семестр

3,4

Лекції

10 год..

Семінарські

22 год.

Самостійна робота

88 год.

Вид контролю: залік

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів сучасних 
знань, умінь і навичок щодо правового регулювання публічного управління та 
адміністрування, засвоєння існуючої законодавчої бази, що регулює діяльність, 
яка пов’язана з публічним управлінням та публічною службою, набуття 
практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, правових принципів, 
методів, технологій та процедур в управлінні суб’єктами публічної сфери.

Завданнями дисципліни є:
- надати систематизовані знання щодо правового регулювання 

публічного управління,
- сформувати уявлення про існуючу законодавчу базу, що регулює 

діяльність, пов’язану з публічним управлінням та публічною службою,
- сформувати практичні вміння і навички щодо застосування законів, 

правових принципів, а також методів, технологій та процедур нормотворчості в
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управлінні суб’єктами публічної сфери.
В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають таких 

компетентностей:
Загальні компетентності (ЗК):
ЗК01. Здатність до формування системного наукового світогляду, 

професійної і академічної етики та загального культурного кругозору.
ЗК02. Здатність переосмислювати наявне та створювати нове цілісне 

знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі соціальні, наукові, 
культурні, етичні та інші проблеми.

ЗК05. Здатність налагоджувати навчально-наукову і міжособистісну 
взаємодію, співробітництво.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):
СК01. Здатність до оволодіння та розвитку методології наукової, 

педагогічної та управлінської діяльності.
СК02. Здатність науково обґрунтовувати, розробляти та здійснювати 

експертизу нормативно-правових актів, аналітичних довідок, пропозицій, 
доповідей.

СК07. Здатність розробляти та проводити комунікативні заходи задля 
забезпечення громадської підтримки прийняття управлінських рішень на всіх 
рівнях публічного управління та адміністрування.

СК08. Здатність розробляти нові підходи та адаптувати кращі практики 
електронної демократії до потреб сталого розвитку.

СК09. Здатність застосовувати, розробляти й удосконалювати сучасні 
методики викладання, технології, в тому числі адміністративно-управлінські, 
організаційні, інформаційно-комунікаційні технології, в управлінській, 
адміністративній, науковій та освітній (педагогічній) діяльності.

СК10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення, в тому 
числі в конфліктних ситуаціях, а також з метою їх запобігання.

СК11. Здатність до розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо 
вирішення складних управлінських і соціальних проблем та вдосконалення 
публічного управління та адміністрування в умовах змін.

Соціальні навички (soft skills):
- здатність логічно і критично мислити,
- здатність самостійно приймати рішення,
- креативність.
Програмні результати навчання (РН):
РН01. Знати наукові концепції (теорії), термінологію, історію розвитку та 

сучасний стан наукових знань, ідентифікувати теоретичні й практичні 
проблеми з публічного управління та адміністрування.

РН08. Уміти готувати проектні запити на фінансування наукових 
досліджень, розробляти програмні документи (стратегії, програми, концепції) 
виходячи із аналізу зарубіжного досвіду, оцінки правового і ресурсного 
забезпечення та добору адекватних механізмів розвитку публічного управління 
та адміністрування.

РН09. Уміти розробляти проекти законодавчих та нормативних актів,
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передбачаючи правові та соціально-економічні ризики та наслідки 
запроваджених правових норм.

РН10. Уміти адаптувати й застосовувати сучасні моделі/підходи до 
управління та адміністрування, а також міжнародний досвід при проектуванні 
та реорганізації організаційних структур управління на різних рівнях 
публічного управління та адміністрування в умовах змін та невизначеності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти 
повинні

знати:
• поняття та характерні особливості публічного та приватного права;
• публічно-правові та приватно-правові форми публічного управління;
• види нормативно-правових актів;
• поняття, правову природу та класифікацію конституційних прав, свобод та 

обов’язків людини і громадянина;
• конституційно-правові характеристики держави;
• тенденції конституційно-правового регулювання місцевого самоврядування;
• конституційні засади принципу демократії в діяльності публічної 

адміністрації;
• поняття народовладдя; основні форми народного волевиявлення;
• правовий статус та повноваження публічно-владних інституцій;
• порядок підготовки та узгодження актів публічної адміністрації;
• порядок вирішення публічно-правових спорів адміністративними судами та 

Конституційним Судом України;
• поняття, ознаки та види службових відносин;
• правове регулювання публічної служби;
• нормативно-правовий порядок у сфері запобігання корупції;

уміти:
• здійснювати адміністративно-правовий захист основних прав і свобод 

громадянина;
• здійснювати підготовку та узгодження нормативно-правових актів органів 

публічної влади;
• розробляти проекти законодавчих та нормативних актів, передбачаючи 

правові та соціально-економічні ризики та наслідки запроваджених 
правових норм;

• розробляти аналітичні документи;
• дотримуватися службових відносин в публічному управлінні;
• здійснювати заходи запобігання корупції в практичній діяльності органів 

публічної влади;
• оцінювати корупційні ризики у діяльності органів державної влади та 

місцевого самоврядування;
• розуміти відповідальність за порушення правил етичної поведінки.



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Публічне і приватне право в публічному управлінні.
Поняття та характерні особливості публічного та приватного права. 

Поняття та види суб’єктів публічного та приватного права: «публічний 
інтерес», «суб’єкт публічного права», «об’єкт публічного права» та ін.

Публічно-правові та приватно-правові форми публічного управління.
Закон як нормативно-правовий акт вищої юридичної сили. Технологія 

розробки законів. Різновиди законів та їх особливості. Підзаконні нормативно- 
правові акти, їх різновиди, процедури прийняття. Проблеми та шляхи розвитку 
законодавства. Поняття та характерні особливості адміністративного договору.

2. Правове підпорядкування публічної адміністрації конституційним 
правам і свободам.

Поняття, правова природа та класифікація конституційних прав, свобод 
та обов’язків людини і громадянина. Концепції визначення правової природи 
прав і свобод людини та громадянина: ліберальна, колективістська, 
мусульманська, позитивістська.

Права людини. Конституційні права і свободи людини і громадянина. 
Конституційний обов’язок людини і громадянина. Гарантії реалізації прав і 
свобод людини і громадянина в Україні .

Роль органів публічної влади (публічної адміністрації) в реалізації 
основних прав і свобод. Адміністративно-правовий захист прав особи. Принцип 
законності при охороні суб’єктів права власності. Методи контролю (відомчий, 
міжвідомчий, позавідомчий) та адміністративний нагляд.

Судовий та позасудовий контроль діяльності публічної адміністрації в 
частині додержання прав і свобод людини і громадянина.

3. Принцип правової держави як конституційно-правова настанова.
Влада в Україні: сутність і форми прояву. Закріплення в Конституції 

форми держави, форми правління і форми державного устрою. Конституційно- 
правові характеристики держави, поєднання в них правових і політичних 
принципів. Модель конституційного регулювання.

Демократична держава: юридичний і фактичний зміст конституційної 
характеристики. Основні конституційні ознаки демократичної держави.

Правова держава: зміст конституційної характеристики. Основні ознаки 
правової держави, їх конституційне закріплення. Фактична реалізація ідеї 
правової держави в державно-правовій практиці (визначення, дотримання і 
захист прав).

Соціальна держава: зміст конституційної характеристики. Мета і межі 
соціальної діяльності. Роль держави у підтримці соціальної злагоди і вирішенні 
соціальних конфліктів. Відповідальність держави як виконання нею своїх 
соціальних функцій.

Тенденції конституційно-правового регулювання місцевого 
самоврядування.

7
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4. Конституційні засади принципу демократії в діяльності публічної 
адміністрації.

Поняття, суть та форми безпосередньої демократії. Інститути 
безпосередньої (прямого народовладдя) та представницької демократії. Основні 
критерії, принципи та рівні здійснення демократії

Принципи демократичної держави. Міжнародні стандарти
демократичного врядування. Форми та інститути демократії.

Демократія і самоврядування. Поняття та система принципів електронної 
демократії

Поняття народовладдя; основні форми народного волевиявлення. Вибори, 
як одна із основних форм народного волевиявлення в Україні. Принципи 
виборчого права. Конституційно-правове регулювання виборчої системи 
України. Виборчий процес в Україні. Референдум в системі інститутів 
безпосередньої демократії; поняття, основні види референдумів Юридична 
відповідальність за порушення законодавства України про вибори та 
референдуми.

5. Конституційна організація публічної влади.
Відображення в Основному Законі різноманітності публічної влади та 

публічного управління. Державний лад як сукупність загальних принципів, 
закріплених конституцією та законодавством держави щодо організації 
державної влади та здійснення владних повноважень

Комунікації та впливи в системі публічної влади. Типи комунікацій. 
Громадський контроль публічної адміністрації: поняття, нормативно-правове 
регулювання його здійснення. Ефективна комунікація як засіб вирішення 
міжособистісних конфліктів в публічній адміністрації. Комунікативна 
компетентність посадовця в публічній адміністрації.

6. Правовий статус та повноваження публічно-владних інституцій.
Державна влада і державне управління як правові категорії. Правове 

закріплення структури державної влади. Сутність правової форми діяльності 
держави та її ознаки. Принцип поділу влади. Основні складові правового 
регулювання державного управління. Статус та повноваження Конституційного 
Суду України.

Засади конституційно-правового статусу Верховної Ради України. 
Повноваження Верховної Ради України. Компетенція Верховної Ради України. 
Конституційний склад Верховної Ради України. Позачергові вибори, підстави і 
порядок дострокового припинення повноважень. Статус народного депутата.

Президент України та його повноваження.
Поняття та структура органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів 

України -  вищий орган виконавчої влади. Система центральних органів 
виконавчої влади. Місцеві державні адміністрації.

Місцеве самоврядування як правова категорія. Правові принципи 
здійснення місцевого самоврядування. Правове закріплення системи місцевого
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самоврядування. Правове регулювання компетенції органів місцевого 
самоврядування.

Незалежність судів в Україні: правові проблеми, судова реформа. Стан 
та проблеми правового забезпечення діяльності генеральної прокуратури. 
Еволюція прокурорського нагляду в Україні.

7. Підготовка та узгодження актів публічної адміністрації.
Нормотворчість: поняття, види. Поняття ознаки та види нормативно- 

правових актів. Види підзаконних нормативно-правових актів
Підготовка та узгодження нормативно-правових актів органів публічної 

влади. Нормотворчість Кабінету Міністрів України. Нормотворча діяльність 
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Нормотворча 
діяльності місцевих органів виконавчої влади. Нормотворчість органів 
місцевого самоврядування (муніципальна нормотворчість).

Державна реєстрація нормативно-правових актів міністерств та інших 
органів виконавчої влади.

Розробка аналітичних документів.

8. Вирішення публічно-правових спорів адміністративними судамита 
Конституційним Судом України.

Конституційне правосуддя як основна форма конституційного контролю. 
Умови, обставини та інші фактори, які негативно впливають на ефективність 
Конституції України і посиленні її ролі як основного документа країни.

Спори у сфері публічно-правових відносин як предмет судової 
адміністративної юрисдикції.

Конституційні гарантії реалізації в Україні принципу обов’язковості 
судового рішення.

Принцип верховенства права в адміністративному процесі.

9. Юридична природа службових відносин в публічному управлінні.
Державно-управлінські відносини. Поняття, ознаки та види службових 

відносин. Публічні державно-службові відносини. Приватні державно-службові 
відносини.

Детермінованість характеру службових відносин моделями публічної 
служби.

Запровадження європейських правових принципів побудови службових 
відносин в Україні.

Правове регулювання публічної служби.

10. Запобігання корупції в практичній діяльності органів публічної 
влади.

Нормативно-правове забезпечення у сфері запобігання корупції та його 
практична реалізація. Організаційно-правові й адміністративні аспекти 
здійснення профілактичних заходів, пов’язаних із запобіганням корупційним 
правопорушенням. Критерії для оцінювання ефективності роботи органів
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виконавчої влади, спрямованої на запобігання проявам корупції серед 
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів державної влади та 
місцевого самоврядування.

Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які 
претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або 
особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним 
ризиком.

Недопущення конфлікту інтересів на державній службі.
Відповідальність за порушення правил етичної поведінки.
Правова основа участі громадськості щодо запобігання корупційних 

проявів.
4. СТРУКТУРА КУРСУ

Назви тем
Кількість годин

усього лекцій семінарів самостійна
робота

Модуль 1. Теоретико-методологічні засади та законодавче 
закріплення права в публічному управлінні

Тема 1. Публічне і приватне право в 
публічному управлінні.

12 2 2 8

Тема 2. Правове підпорядкування 
публічної адміністрації 
конституційнимправам і свободам

10 2 8

Тема 3. Принцип правової держави 
як конституційно-правова настанова

10 2 8

Тема 4. Конституційні засади 
принципу демократії в діяльності 
публічної адміністрації.

12 2 2 8

Тема 5. Конституційна організація 
публічної влади.

10 2 8

Тема 6. Правовий статус та 
повноваження публічно-владних 
інституцій.

12 2 2 8

Модуль 2. Прикладні аспекти функціонування правової системи
в публічному управлінні

Тема 7. Підготовка та узгодження 
актів публічної адміністрації.

14 2 2 10

Тема 8. Вирішення публічно- 
правових спорів адміністративними 
судами та Конституційним Судом 
України

14 4 10

Тема 9. Юридична природа 
службових відносин в публічному

14 2 2 10
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управлінні
Тема 10. Запобігання корупції в 
практичній діяльності органів 
публічної влади

12 2 10

120 10 22 88

5. ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

№ Теми лекційних занять Кількість годин
1 Тема 1. Публічне і приватне право в публічному 

управлінні
2

2 Тема 4. Конституційні засади принципу 
демократії в діяльності публічної адміністрації.

2

3 Тема 6. Правовий статус та повноваження 
публічно-владних інституцій.

2

4 Тема 7. Підготовка та узгодження актів 
публічної адміністрації.

2

5 Тема 9. Юридична природа службових відносин 
в публічному управлінні

2

Разом 10

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Публічне і приватне право в публічному управлінні
1. Поняття та характерні особливості публічного та приватного права.
2. Поняття та види суб’єктів публічного та приватного права: «публічний 

інтерес», «суб’єкт публічного права», «об’єкт публічного права» та ін.
3. Публічно-правові та приватно-правові форми публічного управління.
4. Закон як нормативно-правовий акт вищої юридичної сили. Різновиди 

законів та їх особливості.
5. Підзаконні нормативно-правові акти, їх різновиди, процедури 

прийняття.
6. Поняття та характерні особливості адміністративного договору.

Тема 4. Конституційні засади принципу демократії в діяльності
публічної адміністрації.

1. Поняття, суть та форми безпосередньої демократії.
2. Принципи демократичної держави. Міжнародні стандарти

демократичного врядування. Форми та інститути демократії.
3. Демократія і самоврядування. Поняття та система принципів 

електронної демократії
4. Поняття народовладдя; основні форми народного волевиявлення.
5. Конституційно-правове регулювання виборчої системи України.
6. Юридична відповідальність за порушення законодавства України про



12

вибори та референдуми.

Тема 6.Правовий статус та повноваження публічно-владних 
інституцій.

1. Державна влада і державне управління як правові категорії.
2. Основні складові правового регулювання державного управління.
3. Статус та повноваження Конституційного Суду України.
4. Засади конституційно-правового статусу Верховної Ради України. 

Статус народного депутата.
5. Президент України та його повноваження.
6. Поняття та структура органів виконавчої влади.
7. Місцеве самоврядування як правова категорія. Правові принципи 

здійснення місцевого самоврядування.

Тема 7. Підготовка та узгодження актів публічної адміністрації.
1. Нормотворчість: поняття, види.
2. Підготовка та узгодження нормативно-правових актів органів 

публічної влади.
3. Державна реєстрація нормативно-правових актів міністерств та інших 

органів виконавчої влади.
4. Розробка аналітичних документів.

Тема 9. Юридична природа службових відносин в публічному
управлінні.

1. Державно-управлінські відносини. Поняття, ознаки та види службових 
відносин.

2. Детермінованість характеру службових відносин моделями публічної 
служби.

3. Запровадження європейських правових принципів побудови службових 
відносин в Україні.

4. Правове регулювання публічної служби.

6. ТЕМИ ТА ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінарські заняття мають на меті розвиток вміння працювати з 
науковою та методичною літературою, оволодіти практичними навичками 
застосування механізмів публічного управління та адміністрування, 
формулювати та відстоювати свою позицію, брати активну участь у дискусії.

Тема 1. Публічне і приватне право в публічному управлінні.
Тема 2. Правове підпорядкування публічної адміністрації 

конституційнимправам і свободам.
Тема 3. Принцип правової держави як конституційно-правова настанова.
Тема 4. Конституційні засади принципу демократії в діяльності публічної 

адміністрації.
Тема 5.Конституційна організація публічної влади.
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Тема 6. Правовий статус та повноваження публічно-владних інституцій. 
Тема 7. Підготовка та узгодження актів публічної адміністрації.
Тема 8. Вирішення публічно-правових спорів адміністративними судами 

та Конституційним Судом України.
Тема 9. Юридична природа службових відносин в публічному управлінні. 
Тема 10. Запобігання корупції в практичній діяльності органів публічної 

влади.

№ Теми
семінарських

занять

Зміст практичних занять Форма
контролю

Кількість
годин

1 Тема 1. Публічне і 
приватне право в 
публічному 
управлінні

1. Поняття та характерні 
особливості публічного та 
приватного права.
2. Поняття та види суб’єктів 
публічного та приватного права: 
«публічний інтерес», «суб’єкт 
публічного права», «об’єкт 
публічного права» та ін.
3. Публічно-правові та приватно
правові форми публічного 
управління.
4. Закон як нормативно-правовий 
акт вищої юридичної сили. 
Технологія розробки законів.
5. Різновиди законів та їх 
особливості. Підзаконні 
нормативно-правові акти, їх 
різновиди, процедури прийняття.

Оцінювання
результатів
роботи в
групах,
участі у
дискусії,
виконання
практичних
завдань.

2

2 Тема 2. Правове
підпорядкування
публічної
адміністрації
конституційним
правам і свободам

1. Поняття, правова природа та 
класифікація конституційних прав, 
свобод та обов’язків людини і 
громадянина.
2. Концепції визначення правової 
природи прав і свобод людини та 
громадянина: ліберальна, 
колективістська, мусульманська, 
позитивістська.
3. Гарантії реалізації прав і свобод 
людини і громадянина в Україні .
4. Роль органів публічної влади 
(публічної адміністрації) в 
реалізації основних прав і свобод.
5. Принцип законності при охороні 
суб’єктів права власності.
6. Методи контролю (відомчий, 
міжвідомчий, позавідомчий) та 
адміністративний нагляд.
7. Судовий та позасудовий контроль 
діяльності публічної адміністрації в 
частині додержання прав і свобод

Оцінювання
результатів
роботи в
групах,
участі у
дискусії,
виконання
практичних
завдань.

2
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людини і громадянина.
3 Тема 3. Принцип 

правової держави 
як конституційно- 
правова настанова

1. Закріплення в Конституції форми 
держави, форми правління і форми 
державного устрою.
2. Конституційно-правові 
характеристики держави, поєднання 
в них правових і політичних 
принципів.
3. Демократична держава: 
юридичний і фактичний зміст 
конституційної характеристики. 
Основні конституційні ознаки 
демократичної держави.
4. Правова держава: зміст 
конституційної характеристики. 
Основні ознаки правової держави, 
їх конституційне закріплення.
3. Фактична реалізація ідеї правової 
держави в державно-правовій 
практиці (визначення, дотримання і 
захист прав).
6. Соціальна держава: зміст 
конституційної характеристики. 7. 
Роль держави у підтримці 
соціальної злагоди і вирішенні 
соціальних конфліктів.
8. Відповідальність держави як 
виконання нею своїх соціальних 
функцій.
9. Тенденції конституційно- 
правового регулювання місцевого 
самоврядування

Оцінювання
результатів
роботи в
групах,
участі у
дискусії,
виконання
практичних
завдань.

2

4 Тема 4.
Конституційні 
засади принципу 
демократії в 
діяльності 
публічної 
адміністрації.

1. Основні критерії, принципи та 
рівні здійснення демократії
2. Міжнародні стандарти 
демократичного врядування. Форми 
та інститути демократії.
3. Демократія і самоврядування. 
Поняття та система принципів 
електронної демократії
4. Поняття народовладдя; основні 
форми народного волевиявлення.
5. Вибори, як одна із основних 
форм народного волевиявлення в 
Україні. Принципи виборчого 
права. Виборчий процес в Україні.
6. Референдум в системі інститутів 
безпосередньої демократії; поняття, 
основні види референдумів
7. Юридична відповідальність за 
порушення законодавства України 
про вибори та референдуми

Оцінювання
результатів
роботи в
групах,
участі у
дискусії,
виконання
практичних
завдань.

2
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5 Тема 5.
Конституційна 
організація 
публічної влади

1. Відображення в Основному 
Законі різноманітності публічної 
влади та публічного управління.
2. Державний лад як сукупність 
загальних принципів, закріплених 
конституцією та законодавством 
держави щодо організації державної 
влади та здійснення владних 
повноважень
3. Комунікації та впливи в системі 
публічної влади. Типи комунікацій.
4. Громадський контроль публічної 
адміністрації: поняття, нормативно- 
правове регулювання його 
здійснення.
5. Ефективна комунікація як засіб 
вирішення міжособистісних 
конфліктів в публічній 
адміністрації.

Оцінювання
результатів
роботи в
групах,
участі у
дискусії,
виконання
практичних
завдань.

2

6 Тема 6. Підготовка 
та узгодження актів 
публічної 
адміністрації

1. Нормотворчість: поняття, види.
2. Види підзаконних нормативно- 
правових актів
3. Підготовка та узгодження 
нормативно-правових актів органів 
публічної влади.
4. Розробка аналітичних 
документів.

Оцінювання
результатів
роботи в
групах,
участі у
дискусії,
виконання
практичних
завдань.

2

7 Тема 7. Підготовка 
та узгодження актів 
публічної 
адміністрації

1. Підготовка та узгодження 
нормативно-правових актів органів 
публічної влади.
2. Нормотворчість Кабінету 
Міністрів України.
3. Нормотворча діяльність 
міністерств та інших центральних 
органів виконавчої влади.
4. Нормотворча діяльності місцевих 
органів виконавчої влади.
5. Нормотворчість органів 
місцевого самоврядування 
(муніципальна нормотворчість).
6. Державна реєстрація нормативно- 
правових актів міністерств та інших 
органів виконавчої влади.
7. Розробка аналітичних документів

Оцінювання
результатів
роботи в
групах,
участі у
дискусії,
виконання
практичних
завдань.

2

8 Тема 8. Вирішення
публічно-правових
спорів
адміністративними 
судами та 
Конституційним 
Судом України

1. Конституційне правосуддя як 
основна форма конституційного 
контролю.
2. Умови, обставини та інші 
фактори, які негативно впливають 
на ефективність Конституції 
України і посиленні її ролі як

Оцінювання
результатів
роботи в
групах,
участі у
дискусії,
виконання

4
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основного документа країни.
3. Спори у сфері публічно-правових 
відносин як предмет судової 
адміністративної юрисдикції.
5. Конституційні гарантії реалізації 
в Україні принципу обов’язковості 
судового рішення.
6. Принцип верховенства права в 
адміністративному процесі.

практичних
завдань.

9 Тема 9. Юридична 
природа службових 
відносин в 
публічному 
управлінні

1. Державно-управлінські 
відносини. Поняття, ознаки та види 
службових відносин. Публічні 
державно-службові відносини. 
Приватні державно-службові 
відносини.
2. Детермінованість характеру 
службових відносин моделями 
публічної служби.
3. Запровадження європейських 
правових принципів побудови 
службових відносин в Україні.
4. Правове регулювання публічної 
служби.

Оцінювання
результатів
роботи в
групах,
участі у
дискусії,
виконання
практичних
завдань.

2

10 Тема 10.
Запобігання 
корупції в 
практичній 
діяльності органів 
публічної влади

1. Нормативно-правове 
забезпечення у сфері запобігання 
корупції та його практична 
реалізація.
2. Оцінювання корупційних ризиків 
у діяльності органів державної 
влади та місцевого самоврядування.
3. Порядок проведення спеціальної 
перевірки стосовно осіб, які 
претендують на зайняття посад, які 
передбачають зайняття 
відповідального або особливо 
відповідального становища, та 
посад з підвищеним корупційним 
ризиком.
4. Недопущення конфлікту 
інтересів на державній службі. 
Відповідальність за порушення 
правил етичної поведінки.
5. Правова основа участі 
громадськості щодо запобігання 
корупційних проявів.

Оцінювання
результатів
роботи в
групах,
участі у
дискусії,
виконання
практичних
завдань.

2

Разом 22

7. САМОСТІЙНА РОБОТА

№ Назва теми Кількість
з/п годин
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1 Тема 1. Публічне і приватне право в публічному управлінні 8
2 Тема 2. Правове підпорядкування публічної адміністрації 

конституційнимправам і свободам
8

3 Тема 3. Принцип правової держави як конституційно-правова 
настанова

8

4 Тема 4. Конституційні засади принципу демократії в 
діяльності публічної адміністрації

8

5 Тема 5.Конституційна організація публічної влади 8
6 Тема 6. Правовий статус та повноваження публічно-владних 

інституцій
8

7 Тема 7. Підготовка та узгодження актів публічної 
адміністрації

10

8 Тема 8. Вирішення публічно-правових спорів 
адміністративними судамита Конституційним Судом України

10

9 Тема 9. Юридична природа службових відносин в публічному 
управлінні

10

10 Тема 10. Запобігання корупції в практичній діяльності органів 
публічної влади

10

Разом 88

Завдання для самостійної роботи студентів
1. Види правових форм публічного управління, їх сутність, 

відмінність від неправових форм. Навести конкретні приклади з практики 
публічного управління.

2. Основні способи правового закріплення прав і свобод людини в 
Україні та їх захист. Навести конкретні приклади, проаналізувавши актуальні 
публікації за даною тематикою.

3. Розкрити сутність і причини правових колізій в публічному 
управлінні.

4. Скласти опис зарубіжного досвіду правового регулювання
публічної служби, визначте можливості його адаптації в Україні.

5. Визначити проблеми виконавчого провадження в Україні. Навести 
конкретні приклади.

6. Навести структуру закону та його відмінності від інших 
нормативно-правових актів. Скласти перелік законів, які були прийняті у 2020
2021 р р. і є найбільш важливими для України.

7. Визначити заходи внутрішнього контролю для запобігання корупції 
в органі публічної влади.

8. Проаналізувати порушення законодавства України про вибори та 
референдуми, визначити шляхи удосконалення цих процедур.

9. Проаналізувати правове регулювання компетенції органів
місцевого самоврядування, визначити обсяг їх повноважень у вирішенні
місцевих справ.

10. Скласти аналітичну записку щодо вирішення правових питань в
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публічному управлінні.
Рекомендації для самостійного опрацювання літератури

Провідною вимогою до вивчення навчальної дисципліни є формування 
навичок щодо самостійної роботи з матеріалами трьох основних видів:

1) з науковими публікаціями, які дозволяють оволодіти питаннями 
правової регламентації публічного управління та адміністрування;

2) з актуальними публікаціями щодо правової діяльності органів 
публічної влади для аналізу та виявлення актуальних проблем публічного 
управління та адміністрування, судовими та адміністративними справами, 
дослідженнями з питань виборчого процесу, правових питань публічної слуби -  
для аналізу та підготовки пропозицій щодо удосконалення правових відносин в 
публічному управлінні;

3) з нормативно-правовими актами України, міжнародними правовими 
документами для обґрунтування публічно-правових відносин у сфері 
публічного управління та адміністрування.

18

Питання поточного контролю з навчальної дисципліни:
1. Поняття та характерні особливості публічного та приватного права.
2. Закон як нормативно-правовий акт вищої юридичної сили. Технологія 

розробки законів. Різновиди законів та їх особливості.
3. Підзаконні нормативно-правові акти, їх різновиди, процедури 

прийняття.
4. Поняття та характерні особливості адміністративного договору.
5. Конституційні права і свободи людини і громадянина.
6. Конституційний обов’язок людини і громадянина.
7. Г арантії реалізації прав і свобод людини і громадянина в Україні .
8. Методи контролю (відомчий, міжвідомчий, позавідомчий) та 

адміністративний нагляд.
9. Інститути безпосередньої (прямого народовладдя) та представницької 

демократії. Основні критерії, принципи та рівні здійснення демократії
10. Принципи демократичної держави. Міжнародні стандарти 

демократичного врядування. Форми та інститути демократії.
11. Демократія і самоврядування. Поняття та система принципів 

електронної демократії
12. Вибори, як одна із основних форм народного волевиявлення в 

Україні. Референдум в системі інститутів безпосередньої демократії; поняття, 
основні види референдумів Юридична відповідальність за порушення 
законодавства України про вибори та референдуми.

13. Державний лад як сукупність загальних принципів, закріплених 
конституцією та законодавством держави щодо організації державної влади та 
здійснення владних повноважень

14. Комунікації та впливи в системі публічної влади. Типи комунікацій.
15. Громадський контроль публічної адміністрації: поняття, нормативно- 

правове регулювання його здійснення.
16. Принцип поділу влади. Основні складові правового регулювання
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державного управління.
17. Засади конституційно-правового статусу Верховної Ради України. 

Повноваження Верховної Ради України. Компетенція Верховної Ради України. 
Конституційний склад Верховної Ради України. Позачергові вибори, підстави і 
порядок дострокового припинення повноважень. Статус народного депутата.

18. Президент України та його повноваження.
19. Поняття та структура органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів 

України -  вищий орган виконавчої влади. Система центральних органів 
виконавчої влади. Місцеві державні адміністрації.

20. Місцеве самоврядування як правова категорія. Правові принципи 
здійснення місцевого самоврядування.

21. Незалежність судів в Україні: правові проблеми, судова реформа. 
Стан та проблеми правового забезпечення діяльності генеральної прокуратури. 
Еволюція прокурорського нагляду в Україні.

22. Поняття, ознаки та види службових відносин. Детермінованість 
характеру службових відносин моделями публічної служби.

23. Запровадження європейських правових принципів побудови 
службових відносин в Україні.

24. Нормативно-правове забезпечення у сфері запобігання корупції та 
його практична реалізація.

25. Оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів державної 
влади та місцевого самоврядування.

8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Індивідуальна робота здобувачів вищої освіти здійснюється за графіком 
індивідуальної роботи згідно з розкладом у формі консультацій, індивідуальної 
бесіди. Здобувачі вищої освіти також готують творчі практичні завдання.

Індивідуальні творчі практичні завдання
Виконання ІНДЗ здійснюється з застосуванням рекомендованої 

літератури та інформаційних ресурсів у формі презентації, есе або реферату.
Обсяг: есе -  10 стор., реферат -  15-20 стор., презентація -  15-20 слайдів.

Орієнтовна тематика індивідуальних творчих завдань:
1. Взаємозв’язок правового регулювання та публічного управління.
2. Принципи правового забезпечення державного регулювання.
3. Шляхи підвищення ефективності адміністративно-правових методів 

регулювання публічних відносин.
4. Конституційний принцип розподілу державної влади як одна із 

фундаментальних засад вітчизняної системи публічного управління.
5. Адміністративна відповідальність посадових осіб у сфері публічного 

управління.
6. Організаційно-правове забезпечення адміністративної реформи в 

Україні.
7. Особливості конституційно-правового статусу Президента України та 

напрямки його вдосконалення.
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8. Проблеми на шляху запровадження ефективної правотворчості в системі 
органів виконавчої влади.

9. Конституційно-правові способи захисту прав та свобод людини і 
громадянина.

10. Актуальні напрямки систематизації законодавства у сфері державного 
управління (або його окремих сфер).

11. Проблеми правозастосування в діяльності органів виконавчої влади та 
шляхи їх вирішення.

12. Стан і напрямки розвитку правової культури і правосвідомості 
публічних службовців України.

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Для активізації процесу навчання в ході вивчення дисципліни 
використовуються методи навчання: метод наукового пізнання, метод 
критичного аналізу, методи оцінки і синтезу комплексних ідей, інтерактивні 
методи, дистанційні методи, мультимедійний метод, діалогові методи, проєктні 
методи, неімітаційні методи (проблемна лекція, дискусійно-дослідницькі 
практичні завдання), імітаційні методи (формування системного підходу до 
вирішення наукових проблем, виділення варіантів гіпотез розв’язання проблем, 
вивчення, налагодження ділових та особистих контактів) і застосовуються такі 
навчальні технології та засоби:

на лекціях чітко та зрозуміло структурується матеріал; зосереджується 
увага на проблемних питаннях; наводяться конкретні приклади практичного 
застосування отриманих знань; звертаються до зарубіжного досвіду вирішення 
окремих проблем; заохочуються аспіранти до критичного сприймання нового 
матеріалу замість пасивного конспектування; використовуються наочні 
матеріали, схеми, таблиці, моделі, графіки; використовуються технічні засоби 
навчання: мультимедійний проектор, слайди тощо;

на семінарських заняттях запроваджуються різні навчальні технології: 
семінар-розгорнута бесіда, обговорення проблем, дискусії; семінар-вирішення 
ситуаційних вправ; семінар-розв’язання проблемних питань; мозковий штурм; 
кейс-методи; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота в малих групах; 
рольові та ділові ігри; банки візуального супроводження; письмовий контроль 
знань; індивідуальне та групове опитування; перехресна перевірка завдань з 
наступною аргументацією виставленої оцінки тощо.

самостійне навчання реалізується у підготовці до практичних занять, у 
иконанні індивідуальних творчих завдань, у роботі з підготовки 
мультимедійних презентацій, що будуть проаналізовані, обговорені та оцінені в 
академічних групах. Під час підготовки до занять здобувачі вищої освіти 
розвиватимуть навички самостійного навчання, критичного аналізу наукової 
літератури та інформаційних матеріалів, синтезу та аналітичного мислення.

Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи аспірантів є 
чіткий контроль відвідування занять, заохочення навчальної активності, 
справедлива диференціація оцінок.
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10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Поточний контроль здійснюється в процесі вивчення дисципліни на 
семінарських заняттях і проводиться у терміни, які визначаються календарним 
планом. Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння 
теоретичного матеріалу, вироблення навичок самостійно опрацьовувати тексти, 
здатності осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити 
певний матеріал (презентація).

Об’єктами поточного контролю знань є: систематичність, активність, 
своєчасність та результативність роботи над вивченням програмного матеріалу 
дисципліни; виконання завдань для самостійного опрацювання.

Поточний контроль знань, вмінь та навичок передбачає застосування 
таких видів: тестові завдання; обговорення проблеми, дискусія; аналіз 
конкретних ситуацій (поданих у вигляді усного, текстового або графічного 
матеріалу;, презентації результатів роботи.

Оцінювання проводиться за такими критеріями: розуміння, ступінь 
засвоєння теорії та методології проблем, щорозглядаються; ступінь засвоєння 
матеріалу дисципліни; ознайомлення з рекомендованою літературою з питань 
що розглядаються; уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді 
ситуацій, винесених на самостійне опрацювання та розгляд в аудиторії; логіка, 
структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при виступах в 
аудиторії; вміння обґрунтовувати точку зору та робити висновки.

Підсумковий контроль -  залік.

Розподіл балів. , які отримують здобувачі вищої освіти

Поточне оцінювання та самостійна робота ІНДЗ Сума
ЗМ 1 ЗМ 2

10 100Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10
8 8 8 8 8 8 8 8 8 12

Якість засвоєння змістових модулів оцінюється за бально-рейтинговою 
шкалою (національною і шкалою ECTS).

Шкала оцінювання
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової 

роботи, практики для заліку

90-100 Відмінно
Зараховано74-89 Добре

60-73 задовільно
1-59 незадовільно не зараховано
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