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Силабус навчальної дисципліни 

 

«ПОРІВНЯЛЬНЕ 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО» 

 

Спеціальність:  

293 Міжнародне право 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Вивчення сучасних моделей організації та діяльності органів 

публічної адміністрації в зарубіжних країнах та в Україні, їх 

взаємодії з громадянами, юридичними особами, правових форм 

діяльності органів публічної адміністрації, вимоги до форми та 

змісту актів публічної адміністрації, порядку їх оскарження до 

судових та квазі-судових установах, основних етапів проходження 

державної служби, підстав притягнення до адміністративної 

відповідальності відповідно до актів законодавства України та 

провідних країн світу. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Формування системного розуміння сукупності правовідносин, що 

регулюються нормами адміністративного права в Україні та 

зарубіжних країнах, їх основних груп (правових інститутів), 

особливостей правового регулювання, зокрема: організації та 

діяльності публічної адміністрації (сукупності органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування та приватних осіб 

(агентів публічної адміністрації), уповноважених здійснювати 

повноваження органів публічної влади в порядку делегування або 

адміністративного договору); правових форм діяльності органів 

публічної адміністрації та актів публічної адміністрації, порядку їх 

перегляду в судовому та позасудовому порядку; функціонування 

інституту публічної служби. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
 дізнатися предмет та методи правового регулювання 

адміністративно-правових відносин в Україні та провідних 

європейських країнах (Франція, Великобританія, Німеччина);  

– вивчити систему галузі адміністративного права України, 

порівняльно-правову характеристику відповідних їм правових 

інститутів в європейських країнах, підходів щодо їх правового 

регулювання;  

– знати ключові дефініції (поняття), що розкривають зміст 

основних правових інститутів та самостійних галузей в Україні та 

в зарубіжних країнах, зокрема: публічна адміністрація, публічна 

служба, адміністративна послуга, адміністративна 

відповідальність, адміністративна юстиція;  

– знати назви актів законодавства, що регулюють основи 

організації та діяльності органів публічної адміністрації в Україні 

та в європейських країнах (на центральному, регіональному та 

місцевому рівні), сучасні тенденції кодифікації адміністративних 

проваджень, їх значення для кодифікації адміністративних 

процедур, адміністративних деліктів в Україні;  



– опанувати сучасні європейські стандарти діяльності органів 

публічної адміністрації, сформовані європейськими регіональними 

організаціями, а також основні матеріальні та процедурні 

принципи взаємостосунків органів публічної влади з громадянами 

(проект Кодексу належної адміністрації, розроблений під егідою 

Ради Європи), їх значення для удосконалення правотворчої та 

правозастосовчої діяльності органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування в Україні. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої 

освіти набуває наступних компетентностей: 

 здатність формулювати визначення основних дефініцій, що 

розкривають зміст основних інститутів галузі адміністративного 

права в Україні та європейських країнах, визначати їх основні 

ознаки, спільні і відмінні риси, притаманні різним правовим 

системам;  

– здатність розрізняти правовідносини, що регулюються нормами 

адміністративного права, конституційного права, міжнародного 

права, європейського права, права Європейського Союзу; 

європейського адміністративного права;  

– здатність надавати характеристику загальних засад правового 

регулювання основних інститутів галузі адміністративного права у 

порівняльно-правовому аспекті, з використанням прикладів 

правотворчої та правозастосовчої практики європейських країн, 

що може бути корисною для розвитку вітчизняної галузі 

адміністративного права та системи законодавства в цілому;  

– здатність аналізувати практичну ситуацію (вирішення кейсів) та 

формулювати конкретні пропозиції та рекомендації, юридичну 

допомогу при вирішенні адміністративних справ спірного та 

безспірного характеру, консультації щодо порядку оскарження дій, 

рішень, бездіяльності посадових осіб органів публічної влади;  

– здатність розмежовувати юрисдикцію цивільних, 

адміністративних та господарських судів в Україні, а також їх 

відповідників (за предметами розгляду/ категоріями справ) у 

юрисдикціях судів європейських країн; 

 – здатність оцінювати законність притягнення до 

адміністративної, дисциплінарної відповідальності посадових осіб 

державної (публічної) служби, ґрунтуючись на положеннях 

чинного законодавства України, вміти приводити приклади 

правового регулювання відповідних відносин в європейських 

країнах;  

– здатність формулювати пропозиції та рекомендації щодо 

удосконалення чинного законодавства України з урахуванням 

вмінь та навичок, набутих під час опанування навчальної 

дисципліни.  

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Предмет, метод, принципи адміністративного 

права: порівняльно-правова характеристика. Організація публічної 

адміністрації. Діяльність публічної адміністрації: загальна 

характеристика. Діяльність публічної адміністрації: загальна 

характеристика. Європейське адміністративне право. Європейська 

адміністративна конвергенція та Європейський адміністративний 

простір. Європейські стандарти діяльності публічної адміністрації. 

Публічна служба. Адміністративні провадження. Кодифікація 

адміністративних процедур. Адміністративні послуги: поняття та 

основні види. Адміністративні договори. Адміністративна 

відповідальність. Адміністративні правопорушення та 

адміністративні делікти. Адміністративна юстиція.  



Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: бізнес-кейси, навчальні дискусії, ділові ігри, 

мозкова атака, підготовка есе 

Форми навчання: денна  

Пререквізити Теорія держави і права; порівняльне конституційне право. 

Пореквізити Знання з порівняльного адміністративного права можуть бути 

використані при написанні кваліфікаційної роботи 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Школик А.М. Порівняльне адміністративне право: 

Навчальній посібник для юридичних факультетів та 

факультетів міжнародних відносин. - Львів: ЗУКЦ, 2007. - 

308 с. 

2. Мосьондз С.О. Адміністративне право України (у 

визначеннях та схемах): Навчальний посибник - Атіка, 2008. 

- 272 с. 

3. Административное право зарубежных стран. Учебник. / Под 

ред. проф. Козырина А. Н. - М.,Спарк. 2003. - 464 с. 

4. Василенко И.А.  Административно-государственное 

управление в странах Запада.- М.,2001.-200 с. 

5. Галлиган Д., Полянский В.В., Старилов Ю.Н. 

Административное право: история развития иосновные 

современные концепции. — М.: Юрист, 2002. - 410 с. 

6. Бахрах Д. Н., Российский Б. В., Старилов Ю. Н. 

Административное право: Учебник для вузов. — 3-є изд., 

пересмотр, и доп. — М: Норма, 2007. — 816 с. 

7. Лісничий, В. В. Політичні та адміністративні системи 

зарубіжних країн: навчальний посібник / В.В. Лісничий. - 2-е 

вид., вип. - К.: Професіонал, 2004. - 335 с.  

8. Адміністративна юстиція : європейський досвід та 

пропозиції для України / авт.-упоряд. І.Б. Коліушко, Р.О. 

Куйбіда. - Київ : Факт, 2003. - 535с.  

9. Гощаєнко Л.Р. Прокуратура в країнах Європи: Навчальниц 

посібник. – К: БІНОВАТОР, 2006. – 400 с. 

10. Боярко Г.В., Заросило В.О., Маніна Л.М., Проценко Г.П. 

Поліція Великої Британії : Структура та організація 

діяльності : Навч. Посібник. – К.: Академія управління МВС. 

2008 – 130 с. 

Репозитарій НАУ: 

1. Армаш, Надія Олексіївна, Галунько, Валентин Васильович,  

Пєтков, Сергій Валерійович. Адміністративне право України. 

Повний курс : підручник. URL: 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35285 

2. Гончарук, Степан Тихонович 

Бєлкін, Л.П. ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРИНЦИПІВ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ В 

АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ. Юридичний 

вісник. Повітряне і космічне право : наук. пр. Нац. авіац. ун-

ту. - 2014. - №1(30). - С.62-67. 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11183 

3. Калюжний Ростислав Андрійович. Адміністративне право 

України Навчальний посібник. URL: 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28990 

4. Калюжний Ростислав Андрійович. Адміністративне право 

України посібник. URL: 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28980 

5. Колпаков, Валерій Костянтинович. АДМІНІСТРАТИВНЕ 

https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%88%2C+%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9F%D1%94%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35285
https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA%2C+%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%BA%D1%96%D0%BD%2C+%D0%9B.%D0%9F.
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/11183
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28990
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/28980
https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9+%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


ПРАВО: ТРАНСФОРМАЦІЯ ДОКТРИНАЛЬНИХ 

ПОЛОЖЕНЬ. Соціально-економічні та правові аспекти 

розвитку світової економіки: збірник тез доповідей 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

викладачів, аспірантів і студентів (м. Донецьк, 1 грудня 

2012 року). – Донецьк, 2012. – С.349-351. 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/13815 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія міжнародного права і порівняльного 

правознавства, яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою та 

обладнанням для проведення лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, письмово 

Кафедра Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і) 

КІБЕЦЬ ДАР’Я ВІКТОРІВНА 

Посада: старший викладач кафедри міжнародного права та 

порівняльного правознавства ФМВ 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук 

Вчене звання:  

Профайл викладача: 

http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_mppp/sklad/ 

Тел.: 406-77-89 

E-mail: kafedra.mp.nau@gmail.com 

Робоче місце: 7.315 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  
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