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Результати навчання: 
знати:  

• теоретико-правові основи адміністративного права, сутність публічної адміністрації; 
• принципи та джерела адміністративного права; 
• структуру публічної адміністрації в Україні; 
• законодавство у сфері публічної служби; 
• знати форми (інструменти) діяльності публічної адміністрації; 
• процедури у діяльності органів публічної адміністрації в Україні; 
• адміністративно-правові режими діяльності публічної адміністрації; 
• контроль та його види за діяльністю органів публічної адміністрації; 
• адміністративна відповідальність; 
• провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

вміти:  
• відповідати на основні теоретичні запитання теми;  
• застосовувати джерела адміністративного права; 
• давати правову оцінку ситуаційних задач до практичних занять; 
• вільно орієнтуватися в основних питаннях науки адміністративного права. 

набути навиків: 
• аргументовано висловити свою правову позицію з використанням посилань на нормативні 
акти, судову практику, наукові джерела; 

• застосовувати понятійно-категоріальний апарат, нормативно-правову лексику і спеціальну 
термінологію; 

• всебічного і глибокого правового аналізу запропонованих спірних ситуацій. 

Анотація  навчальної   дисципліни: 
 Предметом вивчення навчальної дисципліни є суспільні відносини, які виникають у сфері 
публічного управління. 

Метою викладання навчальної дисципліни є  комплексна підготовка студентів-правників 
з метою формування і розвитку їх професійної компетенції у сфері публічного управління, 
спрямована на отримання необхідного обсягу теоретичних правових знань, набуття практичних 
навиків правозастосування, вирішення практичних завдань, ознайомлення студентів з 
проблемами та напрямами реформування адміністративних відносин, розуміння взаємовідносин 
між громадянами та органами публічної адміністрації.  

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Адміністративне судочинство» 
є: 

• оволодіння теоретичними та практичними знаннями для використання їх у своїй 
професійній діяльності; 



• формування правової культури та правосвідомості студентів, розуміння завдання та 
призначення сучасного адміністративного права; 

• формування у студентів теоретичних знань про сучасні концепції, наукові погляди, 
дискусійні положення з найбільш важливих питань науки адміністративного права; 

• розвиток правового мислення, вміння критично обмірковувати проблемні питання, мати 
про них свою аргументовану думку; 

• вивчення актів законодавства, судової практики, основних рішень Європейського суду з 
прав людини, проектів нормативних актів, що сприятиме правильному вмінню аналізувати та 
тлумачити адміністративні норми, застосувати їх до конкретних обставин; 

• - засвоєння основних проблем науки адміністративного права, знання сучасних тенденцій 
розвитку наукових досліджень в Україні. 
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