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Предмет навчання 
(Що буде вивчатися) 

Надання здобувачам вищої освіти ясного і чіткого уявлення щодо 

формулювання і розв’язання комплексних наукових й практичних 

проблем різних інститутів адміністративного-процесуального права, 

організації та здійснення науково-дослідної діяльності у різних 

адміністративно-правових сферах; розширення знань у сфері окремих 

проваджень; формування вміння кваліфіковано застосовувати норми 

матеріального та процесуального права у процесі виконання своїх 

посадових обов’язків. 

Мета (Чому це цікаво/потрібно 

вивчати) 

Метою курсу є поглиблення аспірантами науково-теоретичних і 

практичних знань у сфері адміністративно-процесуального права 

України; опанування основного інструментарію розв’язання проблем 

адміністративного процесу. 

Компетентності - здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

- здатність до провадження дослідницької та/або інноваційної 

діяльності; 

- повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, 

розуміння їхньої правової природи; 

- здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів; 

- знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права; 

- здатність аналізувати правові проблеми, формувати, обґрунтовувати 

правові позиції; 

- здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 

Програмні результати  
(Чому можна навчитися) 

У результаті вивчення дисципліни аспірант зможе продемонструвати 

такі результати навчання: 

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



сучасний стан наукових знань, ідентифікувати теоретичні й практичні 

проблеми в адміністративно-процесуальній сфері;  

- знати та дотримуватися основних засад академічної доброчесності у 

науковій і освітній (педагогічній) діяльності;  

- знати та уміти застосовувати загальні та спеціальні методи 

наукового пізнання, закони, закономірності та принципи 

адміністративно-процесуальної діяльності для розв’язання проблем у 

сфері адміністративного процесу; 

- узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові 

рішення, аргументовано їх пояснювати; 

- здатність виявити проблеми та визначити наукові завдання в 

адміністративно-процесуальній сфері. 

Зміст дисципліни 
 

Сучасне бачення та перспективи розвитку адміністративного процесу. 

Субʼєкти та обʼєкти адміністративного процесу. Перспективи 

удосконалення управлінських проваджень. Адміністративна 

діяльність із забезпечення службової дисципліни та проведення 

антикорупційних заходів. Адміністративне судочинство: проблеми 

оптимізації. Сучасні концепції адміністративної відповідальності.  

Критерії оцінювання роботи 
студентів 

При оцінюванні навчальних досягнень аспірантів визначається 

ступінь відповідності й реального рівня підготовки студента з 

конкретної дисципліни необхідному нормативному рівню. 

Запропоновані студентові завдання для перевірки знань, умінь та 

навичок в обов'язковому порядку мають містити як теоретичні, так і 

практичні питання в обсязі, передбаченому програмою курсу. 

Оцінюючи навчальні досягнення студентів, необхідно виявити: 

рівень володіння теоретичними знаннями; рівень умінь і навичок 

застосування теоретичних знань під час розв'язування задач і вправ 

різного типу (розрахункових, якісних); рівень володіння 

практичними вміннями, які можна виявити під час виконання 

лабораторних робіт, спостережень, експериментів або інших видів 

практикуму; зміст і рівень робіт студентів. 

Політика курсу Політика курсу передбачає обов’язкове відвідування аспірантами 

більшості лекційних і семінарських занять; активне обговорення 

матеріалу тем; постійне оцінювання викладачем усних відповідей, 

передбачених планом семінарських занять, виконання практичних 

завдань; проведення систематичних експрес-опитувань, періодичне 

здійснення тестування, а також забезпечення підготовки студентами 

доповідей і рефератів, написання самостійних робіт. 

Інформаційне 

забезпечення 

1. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/. 

2. Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого. URL: 

https://nlu.org.ua. 

3. Інформаційно-правові системи Ліга:Закон. URL: 

https://ips.ligazakon.net. 

4. Нормативно-правова база України. URL: https://www.rada.gov.ua. 

Матеріально- 

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, навчальні стенди, проєктор, 

ноутбук, смартфон, наукова література, презентаційні матеріали 

 


