




 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

напрям підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання* 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС  – 3,5 

Галузь знань 

08Право 
 (шифр і назва) 

Вільного вибору 

аспіранта 

 

Блоків/модулів 

– 1 Напрям 

підготовки/ 

спеціальність: 

 

081 Право 
                       (шифр і назва) 

 

 

Рік підготовки 

Розділів/змістов

их модулів – 1 
2-й 2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          

(назва) 

Семестр 

4-й 4-й 

Вид контролю: 

Загальна 

кількість годин – 105 

залік залік 

Лекції 

Тижневих 

аудиторних годин для 

денної форми 

навчання: 

2 год. 

 

Освітньо-науковий 

рівень: 

доктор філософії 

 

 

14 год. 14 год. 

Практичні, 

семінарські: 

14 год. 14 год. 

Лабораторні: 

 год.  год. 

Самостійна робота: 

77 год. 77 год. 

Індивідуальні 

завдання: 

- год. - год. 

Консультації: 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни. 
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Метою навчальної дисципліни  «Порівняльне адміністративне право» є 

оволодіння основними знаннями та вільне орієнтування аспірантів у 

теоретичних та практичних аспектах функціонування інституту 

основоположних засад адміністративного права зарубіжних країн. 

Завданнями навчальної дисципліни є формування у аспірантів знань, 

вмінь та навичок щодо формулювання і розв’язання комплексних наукових й 

практичних проблем різних інститутів адміністративного права України так і 

зарубіжних країн, зв’язок цієї галузі права з іншими галузями права; основні 

проблеми науки адміністративного права; поняття та особливості 

адміністративно-правових норм і відносин; суб’єкти адміністративного права та 

елементи їх статусу; функції, форми і методи державного управління; сутність 

та основні риси адміністративного примусу, адміністративної відповідальності 

та інших інститутів адміністративного права; базові концепції з зарубіжних 

доктрин публічної адміністрації та адміністративного права, організацію та 

функціонування системи органів публічної адміністрації провідних зарубіжних 

країн, зміст та форми діяльності органів публічного управління усіх рівнів, зміст 

та види контролю за діяльністю органів публічної адміністрації. організації та 

здійснення науково-дослідної  діяльності у різних фінансово-правових сферах, 

зокрема норми фінансового права, які регулюють публічну фінансову діяльність 

і фінансову систему України; фінансового контролю, бюджетного устрою і 

бюджетного процесу, юридичної відповідальності за фінансові правопорушення 

та за порушення бюджетного законодавства; особливостей податкових, 

кредитних, страхових, банківських і валютних правовідносин. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни в аспіранта мають бути 

сформовані такі компетентності: 

- здатність робити науковий аналіз нормативно-правових актів при 

розв’язанні комплексних наукових й практичних проблем різних інститутів 

адміністративного права України так і зарубіжних країн; 

- здійснювати самостійні наукові дослідження через вивчення, опис, 

пояснення, прогнозування заходів передбачених в адміністративно-правових 

реформах, формулювати, висловлювати й обґрунтовувати власні наукові 

позиції; 

- здатність критично осмислювати й логічно розв’язувати проблемні 

аспекти в адміністративно-правовій науці та практиці, що потребують 

міждисциплінарних підходів, оновлення та інтеграції знань, часто в умовах 

неповної/ недостатньої інформації та/або суперечливих вимог; 

 - здатність формувати правові позиції й належним чином обґрунтовувати 

їх, посилаючись на норми адміністративного законодавства та положення 

європейського адміністративного права; 

- здатність застосовувати адміністративно-правові норми, розуміти 

правовий характер і значення адміністративних актів, створювати й 

оформлювати різні види адміністративних актів; 
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- здатність аналізувати значний обсяг наукової інформації з різних джерел, 

оптимізувати й застосовувати сучасні інформаційні технології під час вирішення 

наукових завдань у сфері адміністративного права. 
 

В результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен 

продемонструвати наступні результати навчання: 

- знати наукові концепції (теорії), термінологію, історію розвитку та 

сучасний стан наукових знань, ідентифікувати теоретичні й практичні проблеми 

у адміністративно-правовій  сфері;  

- вміти аналізувати нормативно-правові акти у відповідних сферах 

публічного управління та висловлювати власну позицію щодо їх систематизації 

та відповідного структурування законодавства; 

- здатність аналізувати сучасний стан впровадження організаційно-

правових засобів визначених в адміністративній реформі України та інших 

стратегічних та державних програм розвитку, які стосуються діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації; 

- здатність виявити проблеми та визначити наукові завдання у 

адміністративно-правовій сфері;  

- вміння проводити науково-правові дослідження з проблем 

адміністративного права у відповідних сферах публічного управління; 

- знати та дотримуватися основних засад академічної доброчесності у 

науковій і освітній (педагогічній) діяльності;  

- узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, 

аргументовано їх пояснювати. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Розвиток методологічних засад науки адміністративного 

права  

Наукові дискусії про предмет та систему адміністративного права. Місце 

адміністративного права в галузевій класифікації правової системи. Публічний 

та приватний аспекти адміністративного права. Система українського 

адміністративного права. Сучасні системи зарубіжного адміністративного права. 

Розвиток наукових поглядів на принципи адміністративного права. 

Співідношення загальних принципів права з принципами адміністративного 

права.Поняття і зміст предмета адміністративного права України (традиційне 

розуміння предмета адміністративного права України). Види суспільних 

відносин, що входять до предмета правового регулювання сучасного 

адміністративного права. Методологічні принципи правотворчої діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації, а також практичне їх застосування в сучасних 

умовах. Моделі розвитку сучасної теорії адміністративного права. 

Адміністративна реформа в Україні: загальна характеристика. Реформа 

адміністративного права. Реформа адміністративного законодавства. Система 

адміністративного права та її основні характеристики. Чинники, що впливають 

на утворення системи адміністративного права та формування її змісту. 
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Концептуальні підходи до формування сучасної теорії адміністративного права. 

Вимоги до адміністративного законодавства країн-претендентів до вступу в ЄС.  

 

Тема 2. Пошуки шляхів удосконалення чинного законодавства як 

основне завдання адміністративно-правових досліджень  

Розробка перспективних напрямів систематизації адміністративного 

законодавства. Зміст та сутність систематизації. Основні форми (види) 

систематизації. Основні аспекти розвитку наукових поглядів щодо 

систематизації адміністративно-правового законодавства. Практичне значення 

систематизації. Дослідження проблем кодифікації адміністративно-деліктного 

законодавства. Кодифікація адміністративного законодавства: історія і 

сучасність. Теоретичні та практичні передумови кодифікації адміністративно- 

правового законодавства. Основоположні принципи кодифікації 

адміністративно-деліктного законодавства.  Визначення шляхів удосконалення 

законодавства щодо публічного управління в окремих сферах і галузях. 

 

Тема 3. Розвиток наукових досліджень системи та правового статусу 

суб’єктів адміністративного права  

Формування концепції публічної адміністрації та її значення в теорії 

адміністративного права. Співвідношення понять «публічна адміністрація», 

«центральні органи виконавчої влади» та «місцеві органи виконавчої влади» в 

Україні. Наукові погляди на систему та правовий статус суб’єктів публічної 

адміністрації. Система та правовий статус центральних органів виконавчої 

влади. Система та правовий статус місцевих органів виконавчої влади. Правовий 

статус приватних осіб як суб’єктів публічної адміністрації. Перспективи 

розвитку вчень про публічну службу. Розвиток теорії адміністративних послуг 

як основи взаємовідносин виконавчої влади з приватними особами. Поняття та 

загальна характеристика адміністративних послуг. Класифікація 

адміністративних послуг. Принципи надання адміністративних послуг. 

Нормативна основа надання адміністративних послуг. Державні службовці у 

системі вчень про суб’єктів адміністративного права. Наукові розробки проблем 

правового регулювання стимулювання праці та відповідальності службовців 

публічної служби.  

 

Тема 4. Розвиток наукових пошуків шляхів удосконалення 

інструментів діяльності публічної адміністрації  

Основні положення концепції правових актів. Сутність та юридична 

природа правових актів. Теоретичні підходи до розуміння видів 

адміністративних актів. Адміністративно-юрисдикційні акти у системі 

адміністративних актів. Концептуальні положення процедури видання правових 

актів, їх зміни та скасування. Правове регулювання процедури видання правових 

актів. Загальна характеристика процедури видання адміністративних актів. 

Розвиток процедури оскарження адміністративних актів в адміністративному 

порядку. Дослідження проблем чинності та виконання адміністративних актів. 

Основні положення та види методив публічного управління. Сучасне розуміння 
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сутності адміністративного примусу та його місця в теорії адміністративного 

права. Доктринальні аспекти дослідження адміністративного примусу. 

Теоретичні розробки проблем систематизації і класифікації заходів 

адміністративного примусу. Підстави застосування та види адміністративно- 

примусових заходів. Наукові дослідження проблем правового регулювання та 

застосування заходів адміністративного примусу. Мета, види та порядок 

застосування превентивних поліцейських заходів та поліцейських заходів 

примусу. Проблеми забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян та 

юридичних осіб при застосуванні заходів адміністративного примусу. 

 

Тема 5. Перспективи розвитку теорії адміністративної 

відповідальності 

Розвиток теоретичних засад адміністративної відповідальності. Аналіз 

поняття адміністративної відповідальності в сучасній правовій системі. Наукова 

доктрина реформування норм адміністративного законодавства в сфері 

адміністративної відповідальності. Концептуальні підходи до формулювання 

принципів адміністративної відповідальності. Питання наукового перегляду 

адміністративних стягнень. Правовий аналіз доцільності запровадження 

інституту кримінальних проступків у правову систему. Теоретичні погляди 

науковців на адміністративну відповідальність юридичних осіб. Формування 

адміністративної деліктології. Поняття адміністративної деліктології як однієї із 

складових групи адміністративно-правових наук, її предмет, методи та завдання. 

Адміністративна деліктність, її ознаки. Детермінанти (причини) протиправної 

поведінки правопорушника. Система профiлактичних заходiв - елемент 

адмiнiстративно-правового запобiгання адмiнiстративному делiкту. 

Адміністративно-деліктне законодавство: зарубіжний досвід та пропозиції 

реформування в Україні.Концепцiя комплексної боротьби органів поліції з 

адмiнiстративними делiктами 

 

Тема 6. Адміністративно-процедурне право як складова теорії 

адміністративного права  

Розвиток теоретичних засад адміністративних процедур. Адміністративна 

процедура і адміністративний процес: сучасні тенденції у розумінні правових 

явищ. Співвідношення понять «адміністративна процедура» та адміністративне 

провадження». Принципи адміністративних процедур. Класифікація 

адміністративних процедур. Стадії адміністративних процедур. Пошуки шляхів 

удосконалення адміністративно-процедурного законодавства. Кодифікація 

адміністративно-процедурного законодавства. Європейський досвід щодо 

удосконалення адміністративно-процедурного законодавства. Розвиток 

наукових досліджень окремих адміністративних проваджень. Юрисдикційні та 

неюрисдикційні провадження. Види та особливості ліцензійно-дозвільних 

проваджень. Процедура надання публічних послуг як окремий вид 

адміністративних процедур. Реєстраційні провадження суб’єктів публічної 

адміністрації: види та особливості. 
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Тема 7. Наукові пошуки оптимальної структури та змісту Особливої 

частини адміністративного права 

Пошуки побудови оптимальної структури Особливої частини 

адміністративного права. Синергетичні властивості права. Адміністративне 

право як система знань. Перегляд та переосмислення сутності Особливої 

частини адміністративного права. Чинники, що впливають на утворення системи 

адміністративного права та формування її змісту. Розуміння змісту Особливої 

частини адміністративного права з точки зору особливостей державного 

управління певною сферою суспільних 8 відносин. Функціональне розуміння 

змісту Особливої частини адміністративного права з точки зору особливостей. 

Перспективи формування в структурі Особливої частини адміністративного 

права окремих підгалузей. Перспективи виділення Спеціальної частини 

адміністративного права як сукупності окремих підгалузей адміністративного 

права. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви 

розділів/змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

У
сь

о
г
о

 

у тому числі 

У
сь

о
г
о

 

у тому числі 

л п 

л
аб

 

ін
д
. 

 

С
Р

С
 

л п 

л
аб

. 

ін
д
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1.  

Тема 1. Розвиток 

методологічних 

засад науки 

адміністративного 

права  

14 2 2   10 14 2 2   10 

Тема 2. Пошуки 

шляхів 

удосконалення 

чинного 

законодавства як 

основне завдання 

адміністративно-

правових 

досліджень  

14 2 2   10 14 2 2   10 

Тема 3. Розвиток 

наукових 

досліджень 

системи та 

правового статусу 

14 2 2   10 14 2 2   10 
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суб’єктів 

адміністративного 

права  

Тема 4. Розвиток 

наукових пошуків 

шляхів 

удосконалення 

інструментів 

діяльності 

публічної 

адміністрації  

 

16 4 2   10 16 4 2   10 

Тема 5. 

Перспективи 

розвитку теорії 

адміністративної 

відповідальності 

16 2 2   12 16 2 2   12 

Тема 6. 

Адміністративно-

процедурне право 

як складова теорії 

адміністративного 

права 

14 2 2   10 14 2 2   10 

Тема 7. Наукові 

пошуки 

оптимальної 

структури та 

змісту Особливої 

частини 

адміністративного 

права 

17  2   15 17  2   15 

Усього годин 105 14 14    77 105 14 14    77 

 

5. Теми семінарських занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість  

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Розділ 1. 14 14 

1. Тема 1. Розвиток методологічних засад науки 

адміністративного права 

2 2 

2. Тема 2. Пошуки шляхів удосконалення чинного 

законодавства як основне завдання адміністративно-

правових досліджень 

2 2 
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3. Тема 3. Розвиток наукових досліджень системи та 

правового статусу суб’єктів адміністративного права 

2 2 

4. Тема 4. Розвиток наукових пошуків шляхів удосконалення 

інструментів діяльності публічної адміністрації 

2 2 

5. Тема 5. Перспективи розвитку теорії адміністративної 

відповідальності 

2 2 

6. Тема 6. Адміністративно-процедурне право як складова 

теорії адміністративного права 

2 2 

7. Тема 7. Наукові пошуки оптимальної структури та змісту 

Особливої частини адміністративного права 

2 2 

 Разом 14 14 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість  

годин 

1. Не передбачено  

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість  

годин 

1. Не передбачено  

 

8. Самостійна робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість  

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

   

1. Тема 1. Розвиток методологічних засад науки 

адміністративного права 

10 10 

2. Тема 2. Пошуки шляхів удосконалення чинного 

законодавства як основне завдання адміністративно-

правових досліджень 

10 10 

3. Тема 3. Розвиток наукових досліджень системи та 

правового статусу суб’єктів адміністративного права 

10 10 

4. Тема 4. Розвиток наукових пошуків шляхів удосконалення 

інструментів діяльності публічної адміністрації 

10 10 

5. Тема 5. Перспективи розвитку теорії адміністративної 

відповідальності 

12 12 

6. Тема 6. Адміністративно-процедурне право як складова 

теорії адміністративного права 

10 10 

7. Тема 7. Наукові пошуки оптимальної структури та змісту 

Особливої частини адміністративного права 

15 15 

 Разом 77 77 
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9. Індивідуальні завдання 

не передбачено 

 

10. Методи навчання 

Основні форми навчального процесу при вивченні дисципліни 

«Порівняльне адміністративне право»:  

навчальні заняття, самостійна робота аспірантів, робота в науковій 

бібліотеці ЦДПУ імені В. Винниченка та мережі Інтернет, контрольні заходи. 

Види навчальної роботи аспірантів: 

- лекція; 

- семінарське заняття; 

- консультація; 

- залік. 

У процесі вивчення дисципліни  застосовуються наступні методи 

навчання: 

За типом пізнавальної діяльності: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемного викладу, дослідницький, аналітичний, 

індуктивний, дедуктивний 

За основними етапами процесу: формування знань, формування умінь і 

навичок, застосування знань, узагальнення, закріплення, перевірка. 

За системним підходом: стимулювання та мотивація, контроль та 

самоконтроль. 

 За джерелами знань: словесні (розповідь, пояснення, лекція) і наочні 

(демонстрація, ілюстрація).  

За рівнем самостійної розумової діяльності: проблемний, частково-

пошуковий, дослідницький, метод проблемного викладання. 

 

11. Методи контролю 

Оцінювання якості знань аспірантів, в умовах організації навчального 

процесу за кредитно-модульною системою здійснюється шляхом поточного, 

модульного, підсумкового (семестрового) контролю за 100-бальною шкалою 

оцінювання, за шкалою ЕСТS та національною шкалою оцінювання. 

 

11.1. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ 

Поточний контроль – це оцінювання навчальних досягнень аспіранта 

(рівень теоретичних знань та практичні навички з тем, включених до змістових 

модулів) під час проведення аудиторних занять, організації самостійної роботи, 

на консультаціях (під час відпрацювання пропущених занять чи за бажанням 

підвищити попереднє оцінювання) та активності аспіранта на занятті. 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів на 

семінарських заняттях, експрес-контролю, контролю засвоєння навчального 

матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання аспірантом тощо. 
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Форми участі аспірантів у навчальному процесі, які підлягають поточному 

контролю: 

- виступ з основного питання; 

- усна доповідь; 

- доповнення, запитання до того, хто відповідає; 

- участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття; 

- аналіз джерельної та монографічної літератури; 

- письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи, наукові доповіді 

тощо); 

- самостійне опрацювання тем; 

- підготовка тез, конспектів навчальних або наукових текстів; 

- систематичність роботи на семінарських заняттях, активність під час 

обговорення питань. 

Критеріями оцінки є:  

усні відповіді: 

• повнота розкриття питання; 

• логіка викладання, культура мови; 

• емоційність та переконаність; 

• використання основної та додаткової літератури; 

• аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки;  

виконання письмових завдань: 

• повнота розкриття питання; 

• цілісність, системність, логічність, уміння формулювати висновки; 

• акуратність оформлення письмової роботи. 

 

Максимальний бал за виступ з питань певної теми розділу на 

семінарському занятті - 5балів: 

 5-4 б. ставиться, коли аспірант повністю засвоїв теоретичний 

матеріал, логічно викладає його, пов’язуючи з вивченим раніше, бачить 

міжпредметні зв’язки, наводить аргументи, робить покликання на потрібну 

літературу. Обов’язковим є ознайомлення з додатковою літературою, її 

опрацювання і використання під час розкриття питання. Аспірант робить 

висновки, висловлює гіпотези, дискутує. 

 2,5-3 б. ставиться, коли аспірант засвоїв теоретичний матеріал, вільно 

викладає його, наводить приклади, однак є незначні проблеми з усвідомленням 

системних зв’язків, коментарем теоретичного матеріалу. Не завжди 

дотримується логіки викладу, припускається незначних  помилок чи 

неточностей. 

 1,5-2 б.  ставиться аспірантові, який засвоїв матеріал на рівні 

переказування, відтворює вивчене не завжди логічно, припускається помилок.  

 0,5-1 б. одержує аспірант, який невпевнено переказує матеріал, не 

завжди вправно ілюструючи його. Під час відповіді потребує допомоги, 

допускається  помилок. 
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До 15-ти балів аспірант може отримати за виконані завдання самостійної 

роботи з певної теми модуля, з урахуванням якості, повноти виконання 

завдання. 

До 5-ти балів ставиться аспірантові, який робить вдалі доповнення 

протягом семінарських занять з певної теми модуля, виправляє неточності, однак 

при цьому індивідуально не виступає з окремих питань; 

 До 20-ти балів ставиться аспірантові, який підготував значний за обсягом 

та змістом конспект до семінарських занять з певної теми модуля; 

10 балів одержує аспірант, який старанно працював упродовж заняття, 

виконував вправи, залучався до  колективних обговорень тощо. 

Якщо аспірант жодного разу не відповідав на семінарських заняттях, 

матиме за відповідний поточний контроль 0 балів. 

За рішенням кафедри аспірантам, які брали участь у науково-дослідній роботі – 

роботі конференцій, аспірантських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці 

публікацій, були учасниками олімпіад, конкурсів тощо можуть нараховуватися 

додаткові бали: до 25 балів. 

 35 балів аспірант може отримати за плідну роботу на лекції та семінарі. 

Аспірант, який не з’являвся на заняття (з поважних причин, підтверджених 

документально), а отже, не мав поточних оцінок, має право повторно пройти 

поточний контроль під час консультацій. На консультаціях аспірант може 

відпрацювати пропущені семінарські заняття, захистити реферати, а також 

ліквідувати заборгованості з інших видів навчальної роботи. 

 

11.2. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

Одна контрольна робота у формі трьох теоретичних питань передбачено 

за результатами вивчення тем модуля 1.  

Тривалість виконання контрольних завдань не повинна перевищувати 

двох академічних годин. 

До контрольної роботи допускаються всі аспіранти незалежно від 

результатів поточного контролю. 

Для проведення контрольної роботи розроблено контрольні завдання двох 

варіантів, які є рівнозначні за трудомісткістю.  

За виконання контрольної роботи аспірант отримує бали, які враховуються 

в процесі розрахунків підсумкової семестрової оцінки: за перше теоретичне 

питання аспірант може отримати  – до 8 балів, за друге теоретичне питання – до 

8 балів, за третє – до  9 балів. 

У процесі виконання контрольних завдань аспірант може користуватися 

лише тими допоміжними матеріалами, які визначені викладачем. Аспірантові 

забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з іншими 

аспірантами та користуватися матеріалами, крім дозволених. За умови 

порушення аспірантом установлених правил виконання контрольних завдань 

викладач позбавляє можливості продовжувати виконання контрольних завдань, 

не перевіряє роботу, робить на ній відповідний запис і оцінює нулем балів. 
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Результати контрольного заходу аспіранта, який не з’явився на нього, також 

оцінюються нулем балів незалежно від причини. 

Результати контрольної роботи доводяться до відома аспірантів не пізніше 

ніж через два робочі дні після їх виконання.  

Перескладання контрольних робіт допускається в терміни, визначені 

викладачем, під час поточних консультацій. 
 

11.3. ПІДСУМКОВИЙ (СЕМЕСТРОВИЙ) КОНТРОЛЬ 

З означеної дисципліни передбачена така форма семестрового контролю, 

як залік, який проводиться у кінці семестру. 

Усім аспірантам, які повністю виконали навчальний план і позитивно 

атестовані з цієї дисципліни (набрали не менше 60% від 100 балів), сумарний 

результат семестрового контролю в балах та оцінка за національною шкалою 

(«зараховано», «не зараховано») та за шкалою ЕСТS заноситься у Відомість 

обліку успішності, Залікову книжку здобувача вищої освіти. Заповнена та 

оформлена відомість обліку успішності повертається у деканат у визначений 

термін особисто викладачем. 

У випадку отримання менше 60 балів (FХ в ЕСТS) за результатами 

семестрового контролю, аспірант обов’язково здійснює перескладання для 

ліквідації академзаборгованості. 

 

12. Схема нарахування балів, які отримують аспіранти 

Поточне тестування та самостійна робота  Сума 

№ 1  Підсумков

а 

семестров

а 

Т. 1 Т.2 Т. 3 Т. 4 Т.5 Т.6 Т.7 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о
б
о
та

 

К
о
н

тр
о
л

ь
н

а 

р
о
б
о
та

 

5 5 5 5 5 5 5 40 25 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

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 
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повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

 Силабус з дисципліни «Порівняльне адміністративне право». 

 

14. Рекомендована література 

 

Нормативно-правові акти:  

1. Конституція України: зі змінами та доповненнями : [прийнята на п'ятій 

сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р.] //Відомості Верховної Ради 

України. 1996. № 30. Ст.141. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.  

2. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України : від 6 

лип. 2005 р. № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України.  2005. № 35–36, 37.  

Ст. 446. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 20 

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Кодекс України 

від 07.12.1984 № 8073. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731- 10  

4. Кодекс цивільного захисту України : Верховна Рада України; Кодекс 

України, Закон, Кодекс від 02.10.2012 № 5403-VI // Відомості Верховної Ради 

України від 30.08.2013 — 2013 р., / № 34-35 /, стор. 1802, стаття 458. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17  
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