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Назва курсу Публічне адміністрування у сфері підприємництва 

Адреса викладання 

курсу 

М. Львів вул. Січових стрільців 

Юридичний факультет 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Кафедра адміністративного та фінансового права  

Юридичний факультет 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

081 – право  

Викладачі курсу Кандидатка юридичних наук, Хлібороб Н.Є. 

Контактна інформація 

викладачів 

Natalia_Hliborob@ukr.net 

 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю).  

Он-лайн консультації через Telegram. 

Всі матеріали курсу та додаткова інформація розміщені на 

тематичному каналі в Telegram. 

Електронний курс, розроблений в середовищі електронного навчання e-

learning.lnu.edu.ua на основі Modle. 

 

Сторінка курсу  

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб практикувати у сфері 

підприємництва. 

Тому у курсі представлено огляд концепцій публічного 

адміністрування, а також процесів та інструментів, які потрібні для 

захисту прав суб’єктів господарювання. Особливу увагу приділено 

електронним сервісам для суб’єктів господарювання, як зручному та 

швидкому способу отримання публічних послуг. Студенти під час 

занять зможуть освоїти практичні навики взаємодії з органами 

публічної адміністрації та отримання адміністративних послуг, 

оволодіти основними інструментами правозахисту прав підприємців у 

відносинах з публічною адміністрацією. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна є вибірковою дисципліною з спеціальності право для 

освітньої програми «Магістр» , яка викладається в 9 

семестрі в обсязі 3 (90год) кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення вибіркової дисципліни: 

 формування знань про механізми та інструменти публічного 

адміністрування; 

 підвищення рівня компетенції з питань ефективного захисту 

прав суб’єктів господарювання у публічно-правових відносинах; 

 набуття компетентностей щодо отримання реєстраційних  та 

інших видів адміністративних послуг, захисту прав підприємцій 

під час здійснення заходів державного нагляду контролю. 

Завдання:  

 розуміти сутність та зміст публічного адміністрування у сфері 

підприємництва та бізнесу; 
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 вміти структурувати адміністративні процедури, визначати 

етапи процедури адміністративних послуг у сфері 

господарювання; 

 виявляти проблеми та перешкоди при здійсненні заходів 

державного нагляду та контролю у сфері господарювання; 

 розуміти сутність та знати правові основи технічного 

регулювання у сфері господарювання; 

 володіти навичками ефективного пошуку інформації у 

відкритих джерелах даних та аналізу отриманої інформації; 

 набути практичні навики підготовки документів, зокрема 

реєстраційних для суб’єктів господарювання;  

Література для 

вивчення дисципліни 

1. Публічне адміністрування у сфері господарювання : 

навч. посібник [для студентів юридичних факультетів] / Н. 

Хлібороб, А. Школик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 

388 с. 

2. Отримання дозволів у підприємницькій діяльності / Лиско 

Г.О., Сало Л.Б., Хлібороб Н.Є., Школик А.М. – Львів, 2011. – 150 с. 

 

Інтернет ресурси: 

1. Єдиний державний портал адміністративних послуг 

https://my.gov.ua/ 

2. Портал Державних послуг https://igov.gov.ua/1 

3. Електронні сервіси Міністерства юстиції України  

https://kap.minjust.gov.ua 

4. Онлайн Будинок Юстиції https://online.minjust.gov.ua/  

5. Портал електронних послуг Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій https://e-services.dsns.gov.ua/  

6. Електронні адміністративні послуги у сфері діяльності Державної 

інспекції архітектури та містобудування https://e-dabi.gov.ua 

7. Електронні сервіси Державного земельного кадастру  

https://e.land.gov.ua/services 

8. Послуги державної міграційної служби 

https://dmsu.gov.ua/services/online.html 

 

Тривалість курсу 90 год. 

 

Обсяг курсу 36 годин аудиторних занять. З них 18 годин лекцій, 18 годин 

лабораторних робіт/практичних занять та 54 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент набуде компетентності у сфері 

отримання адміністративних послуг. 

 

Знати: 

 Нормативні основи публічного адміністрування у сфері 

господарювання, його прогалини, та перспективи 

удосконалення; 

 правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції 

щодо удосконалення інструментів публічного адміністрування у 

сфері господарювання,; 

 адміністративні процедури надання адміністративних послуг  

https://my.gov.ua/
https://igov.gov.ua/1
https://kap.minjust.gov.ua/
https://online.minjust.gov.ua/
https://e-services.dsns.gov.ua/
https://e-dabi.gov.ua/
https://e.land.gov.ua/services
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для суб’єктів господарювання;  

Вміти:  

 ефективно віднаходити інформацію у відкритих джерелах даних 

та вміти її застосувати для певної мети; 

 практично використовувати відкриті дані, користуватися  

публічними реєстрами, сервісами електронних адміністративних 

послуг; 

 використовувати системи електронної ідентифікації; 

 готувати проекти документів для реєстрації, отримання 

адміністративних послуг суб’єктами господарювання; 

 

Ключові слова Публічне адміністрування, бізнес  

Формат курсу Очний   

 Проведення лекцій, практичних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми  

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці семестру 

комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

конституційного та адміністративного права, достатніх для сприйняття 

категоріального апарату. А також, необхідність бути впевненими 

користувачем Інтернет. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

 Презентація, 

 лекції,  

 колаборативне навчання (форми – групові проекти, спільні 

розробки, тьюторство* ,навчальні спільноти і т. д.)  

 проектно-орієнтоване навчання,  

 дискусія 

 кейс метод,  

 storyline  

Необхідне обладнання Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни. Вивчення курсу 

може не потребувати використання програмного забезпечення, крім 

загально вживаних програм і операційних систем. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 25  

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 25 

 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість  50 балів. 

Підсумкова максимальна кількість 100 балів. 

 

Студенти матимуть можливість вирішувати практичні кейси, 

працювати з електронними сервісами надання адміністративних 

послуг, практикуватись використовувати відкриті дані та публічні 

реєстри. 

 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 
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на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання 

в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Наводиться перелік питань та завдань для проведення підсумкової 

оцінки знань.  

 

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 

 



 6 

 

Ти

ж. / 

дат

а / 

год.

- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльнос

ті 

(заняття)

* 

*лекція, 

самостій

на, 

дискусія
, групова 

робота)  

Література. Ресурси в інтернеті Завд

ання

, год 

Термі

н 

викон

ання 

1. Поняття та зміст публічного 

адміністрування у сфері 

підприємництва  

1.1. Публічно-правові 

відносини у сфері 

господарської діяльності.  

1.2. Публічне 

адміністрування у сфері 

господарювання 

як форма взаємодії публічної 

адміністрації із суб’єктами 

господарювання та як ідея 

їхнього врегулювання.  

 

1.3. Співвідношення та 

розмежування публічного 

адміністрування у сфері 

господарювання 

та публічного управління.  

1.4. Зміст та завдання 

публічного адміністрування 

у сфері 

господарювання в умовах 

інституційних реформ .... 

Лекція  

Практи

чне 

Основні підручники: 

1. Публічне адміністрування у сфері 

господарювання : навч. посібник [для 

студентів юридичних факультетів] / Н. 

Хлібороб, А. Школик. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2018. – 388 с. 

2. Отримання дозволів у 

підприємницькій діяльності / Лиско Г.О., 

Сало Л.Б., Хлібороб Н.Є., Школик А.М. 

– Львів, 2011. – 150 с. 

Дoдаткові навчальні матеріали:  

1. Авер‘янов В.Б., Бояринцева М.А., 

Кресіна І. А., Лук‘янець Д. М. Права 

громадян у сфері виконавчої влади: 

адміністративно – правове забезпечення 

реалізації та захисту / за заг.ред. 

В.Б.Авер‘янова. К: НВП «Видавництво 

«Наукова думка» НАН України», 2007. – 

с544 

2. Банчук О. А. Публічне і приватне 

право: історія українських вчень і 

сучасність / О. А. Банчук. – К. : Конус-

Ю, 2008. – 184 с. 

3. Демократичні засади державного 

управління та адміністративне право : 

моногр. / кол.авт. : Ю.С. Шемшученко, 

В.Б. Авер‘янов, О.Ф. Андрійко, І.О. 

Кресіна та ін. ; за заг. ред. В.Б.– К., 2010. 

– 496 с. 

5. Державне управління: європейські 

стандарти, досвід та адміністративне 

право /Авер‘янов В.Б., Дерець В.А., 

Школик А.М. та ін., За заг. ред. 

Авер‘янова В.Б. – К.: Юстініан,2007. – 

288с. 

 6. Мельник Р.С. Сучасна 

адміністративно-правова доктрина та 

управлінська термінологія: як узгодити їх 

між собою? // Юридична Україна. – 2010. 

2  
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– № 5. – С. 40-44. 

7. Мельник Р.С. Адміністративно-

господарське право як структурний 

елемент системи адміністративного 

права: зарубіжний досвід та національні 

особливості // Право і Безпека. – 2010. – 

№ 2. – С. 55–59 

8. Мельник Р.С. Категорія «публічне 

управління» у новій інтерпретації // 

Право та суспільство. – 2012. – № 6. – С. 

95–99 

9. Школик А.М. Порівняльне 

адміністративне право: Навч. посібник 

для юридичних факультетів та 

факультетів міжнародних відносин. – 

Львів: ЗУКЦ, 2007. – 308с.  

10. Штобер Р. Общее хозяйственно-

административное право: Основы и 

принципы. Экономическая конституция / 

Пер. с 11-го нем. перераб. изд. – Минск: 

Издательство Европейского 

гуманитарного университета, 2001. – 

400с. 

 

2 2. Публічне адміністрування 

у сфері господарювання в 

умовах європейської 

інтеграції України 

2.1. Трансформація 

публічного адміністрування 

у контексті формалізації 

європейського 

адміністративного вибору. 

2.2. Європейські засади 

публічного адміністрування. 

2.3. Публічне 

адміністрування у сфері 

господарювання у контексті 

співробітництва України з 

Європейським Союзом.

 19 

 

Лекція  

Практи

чне 

1. Публічне адміністрування у сфері 

господарювання : навч. посібник [для 

студентів юридичних факультетів] / Н. 

Хлібороб, А. Школик. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2018. – 388 с. 

2. Отримання дозволів у 

підприємницькій діяльності / Лиско Г.О., 

Сало Л.Б., Хлібороб Н.Є., Школик А.М. 

– Львів, 2011. – 150 с. 

Дoдаткові навчальні матеріали:  

Мельник Р.С., Бевзенко В.М. Загальне 

адміністративне право: Навчальний 

посібник /За загальною редакцією Р.С. 

Мельника. – К.: Ваіте, 2014. – 376 с. 

4. Пухтецька А. А. Європейські 

принципи адміністративного права / А. 

А. Пухтецька // Українське право. – Київ 

: ОБСЄ, НАУКМА, 2006. – № 1 (19). – С. 

309–319. 

 

2  

3. Основні типи публічного 

адміністрування у сфері 

господарювання: загальна 

характеристика 

3.1. Вчення про типи 

Лекція  

Практи

чне 

1. Публічне адміністрування у сфері 

господарювання : навч. посібник [для 

студентів юридичних факультетів] / Н. 

Хлібороб, А. Школик. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2018. – 388 с. 

2  
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публічного адміністрування: 

теоретичні основи та 

практичне значення. 

 3.2. Регулювальне публічне 

адміністрування у сфері 

господарювання: 

регуляторна діяльність, 

дерегуляція, технічне 

регулювання. 3.3. Сприяюче 

публічне адміністрування у 

сфері господарювання: 

адміністративні послуги – 

дозвільні, ліцензійні 

реєстраційні та інші види 

адміністративних послуг у 

сфері господарювання. 

3.4. Забезпечувальне 

публічне адміністрування: 

інспекційна діяльність 

суб’єктів публічної 

адміністрації у сфері 

господарювання, нагляд і 

контроль у сфері 

господарської діяльності. 

3.5. Скеровуюче публічне 

адміністрування: визначення 

пріоритетних напрямів 

розвитку у сфері 

господарювання, управління 

об'єктами публічної 

власності. 

3.6. Посередницьке публічне 

адміністрування та його роль 

у сфері господарювання: 

публічно-приватне 

партнерство.  

2. Отримання дозволів у 

підприємницькій діяльності / Лиско Г.О., 

Сало Л.Б., Хлібороб Н.Є., Школик А.М. 

– Львів, 2011. – 150 с. 

Дoдаткові навчальні матеріали:  

1. Колпаков В.К. Поняття форм 

публічного адміністрування // 

Адміністративне право і процес. – 2012. – 

№ 2. – С. 43-51. 

2.  Мельник Р.С., Бевзенко 

В.М. Загальне адміністративне право: 

Навчальний посібник /За загальною 

редакцією Р.С. Мельника. – К.: Ваіте, 2014. 

– 376 с. 

3. Школик А.М. Порівняльне 

адміністративне право: Навч. посібник для 

юридичнихфакультетів та факультетів 

міжнародних відносин. – Львів: ЗУКЦ, 

2007. – 308с. 

4. Шмідт-Ассманн Е. 

Загальне адміністративне право як ідея 

врегулювання : основні засади та 

завдання систематики адміністративного 

права / Ебергард Шмідт-Ассманн [пер. з 

нім. Г. Рижков ... [та ін.]. - Вид. 2-ге, 

перероб. та доп. - Київ: К. І. С. - 2009. – 

353 с. 

 

 

4. Суб’єкти, що здійснюють 

публічне адміністрування у 

сфері господарювання 

4.1.Система та види 

суб’єктів, що здійснюють 

публічне адміністрування у 

сфері господарювання 

4.2. Кабінет Міністрів 

України та його роль щодо 

здійснення публічного 

адміністрування у сфері 

господарювання 

4.3. Центральні органи 

Лекція  

Практи

чне 

1. Публічне адміністрування у сфері 

господарювання : навч. посібник [для 

студентів юридичних факультетів] / Н. 

Хлібороб, А. Школик. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2018. – 388 с. 

2. Отримання дозволів у 

підприємницькій діяльності / Лиско Г.О., 

Сало Л.Б., Хлібороб Н.Є., Школик А.М. 

– Львів, 2011. – 150 с. 

 

Інтернет-ресурси:  

 

 Кабінет Міністрів України:  

2  
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виконавчої влади як суб’єкти 

публічного адміністрування 

у сфері господарювання 

4.4. Повноваження 

центральних органів 

виконавчої влади щодо 

здійснення публічного 

адміністрування у сфері 

господарювання на прикладі 

повноважень Державної 

регуляторної служби Українb 

4.5. Територіальні органи 

центральних органів 

виконавчої влади  

4.6. Місцеві державні 

адміністрації та їх 

повноваження  сфері 

господарювання 

4.7. Виконавчі органи 

місцевого самоврядування як 

суб’єкти, що здійснюють 

публічне адміністрування у 

сфері господарювання  

 www.kmu.gov.ua   

 

 Міністерство розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства 

України 

  Державна служба експортного 

контролю України 

 Державне агентство резерву 

України 

 Державна служба України з 

питань безпечності харчових продуктів 

та захисту споживачів 

 Державна служба України з 

питань праці 

 

5 Правові основи 

регуляторної діяльності у 

сфері господарювання5.1. 

Поняття та зміст 

регуляторної діяльності в 

Україні. 

5.2. Принципи та стандарти 

регуляторної політики у 

сфері господарювання 

5.3. Суб’єкти правовідносин 

у сфері регуляторної 

діяльності. 

5.4. Поняття та ознаки 

регуляторного акта 53 

5.5. Процедура ухвалення 

регуляторних актів 

5.6. Форми реалізації прав 

громадськості при здійсненні 

державної регуляторної 

політики 61 

5.7. Дерегуляція як принцип 

публічного адміністрування 

у сфері господарювання

 62 

 

Лекція  

Практи

чне 

1. Публічне адміністрування у сфері 

господарювання : навч. посібник [для 

студентів юридичних факультетів] / Н. 

Хлібороб, А. Школик. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2018. – 388 с. 

2. Отримання дозволів у 

підприємницькій діяльності / Лиско Г.О., 

Сало Л.Б., Хлібороб Н.Є., Школик А.М. 

– Львів, 2011. – 150 с. 

Дoдаткові навчальні матеріали:  

1. Літвінов О. В. Досвід упровадження 

«регуляторної гільйотини» в Україні / О. 

В. Літвінов // Держ. упр.: теорія та 

практика : електрон. наук. фах. вид. – К. : 

НАДУ, 2005. – № 2  – Режим доступу : 

www.nbuv.gov.ua/e-journalses/Dutp/2005-

2. 2. Регуляторна політика: нові 

можливості. Методичний посібник. — 

К., 2004. 

3. Регуляторна діяльність в Україні: 

планування, обґрунтування, обговорення, 

відстеження: Посібник / к.п.н. Ващенко 

К.О., Мірошніченко О.М., Барчук І.Г., 

Гринчук Т.В.,Кемпл Б., Богданова Г.В., 

Гопцій З.В., Олефірова О.В., Піщевець 

О.Є., Яйченя О.П., - К., 2008. – 156 стор. 

2  

https://www.kmu.gov.ua/catalog/ministerstvo-ekonomiky-ukraini
https://www.kmu.gov.ua/catalog/ministerstvo-ekonomiky-ukraini
https://www.kmu.gov.ua/catalog/ministerstvo-ekonomiky-ukraini
http://www.dsecu.gov.ua/
http://www.dsecu.gov.ua/
https://rezerv.gov.ua/
https://rezerv.gov.ua/
https://dpss.gov.ua/
https://dpss.gov.ua/
https://dpss.gov.ua/
http://dsp.gov.ua/
http://dsp.gov.ua/
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– [електронний ресурс]. – режим 

доступу: 

http://sm.gov.ua/images/docs/regulyatorka/p

osibnik.pdf 

3. .  Юлдашев О. Х. Проблеми 

вдосконалення державної регуляторної 

політики в Україні: Монографія. — К. : 

МАУП, 2005. — 336 с. 

6. Правове забезпечення 

технічного регулювання в 

Україні 

6.1. Поняття зміст та види 

технічного регулювання 

6.2. Компоненти системи 

технічного регулювання 

6.3. Правове регулювання 

стандартизації 

6.4. Поняття та види 

стандартів  та  інших 

нормативних документів у 

сфері стандартизації  

6.5. Правовий статус та 

повноваження  суб'єктів 

стандартизації в Україні 

6.6. Правове регулювання 

процедури розроблення, 

прийняття та застосування 

національних стандартів, 

інших нормативно-правових 

документів у сфері 

стандартизації 

Лекція  

Практи

чне 

1. Публічне адміністрування у сфері 

господарювання : навч. посібник [для 

студентів юридичних факультетів] / Н. 

Хлібороб, А. Школик. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2018. – 388 с. 

2. Отримання дозволів у 

підприємницькій діяльності / Лиско Г.О., 

Сало Л.Б., Хлібороб Н.Є., Школик А.М. 

– Львів, 2011. – 150 с. 

Дoдаткові навчальні матеріали:  

1. Технічне регулювання в 

Україні:як забезпечити розвиток 

економіки і захист прав споживачів: 

міжнародна фінансова корпорація. – 

Київ:2008 р. – [електронний ресурс]. – 

режим доступу: 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9248e

d804b5f7a599d46bd6eac26e1c2/0625+TRS

urvey_Final_UKR.pdf?MOD=AJPERES&C

ACHEID=9248ed804b5f7a599d46bd6eac26

e1c2 

 

2  

7. Адміністративні послуги у 

сфері підприємництва  

7.1. Поняття та види 

адміністративних послуг у 

сфері господарювання 

7.2. Організаційні форми 

надання адміністративних 

послуг у сфері 

господарювання 

7.3. Дозвільні 

адміністративні послуги – 

особливий вид 

адміністративних послуг у 

сфері господарювання 

7.4. Суб’єкти дозвільних 

правовідносин 

7.5. Правове регулювання 

процедури отримання 

Лекція  

Практ. 

1. Публічне адміністрування у сфері 

господарювання : навч. посібник [для 

студентів юридичних факультетів] / Н. 

Хлібороб, А. Школик. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2018. – 388 с. 

2. Отримання дозволів у 

підприємницькій діяльності / Лиско Г.О., 

Сало Л.Б., Хлібороб Н.Є., Школик А.М. 

– Львів, 2011. – 150 с. 

Дoдаткові навчальні матеріали:  

1. Адміністративні послуги: стан і 

перспективи реформування. Збірник 

матеріалів /[Тимощук В.П., Добрянська 

Н.Л., Курінний О.В., Школьний Є.О. та 

ін.] / Заг. ред. Тимощука В.П., Курінного 

О.В. – Київ, 2015. – 428 с.  

2. Тимощук В.П. Актуальні 

проблеми розвитку законодавства про 

2  

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9248ed804b5f7a599d46bd6eac26e1c2/0625+TRSurvey_Final_UKR.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9248ed804b5f7a599d46bd6eac26e1c2
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9248ed804b5f7a599d46bd6eac26e1c2/0625+TRSurvey_Final_UKR.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9248ed804b5f7a599d46bd6eac26e1c2
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9248ed804b5f7a599d46bd6eac26e1c2/0625+TRSurvey_Final_UKR.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9248ed804b5f7a599d46bd6eac26e1c2
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9248ed804b5f7a599d46bd6eac26e1c2/0625+TRSurvey_Final_UKR.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9248ed804b5f7a599d46bd6eac26e1c2
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9248ed804b5f7a599d46bd6eac26e1c2/0625+TRSurvey_Final_UKR.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9248ed804b5f7a599d46bd6eac26e1c2
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дозволів 

7.6. Правові та організаційні 

способи покращення надання 

дозвільних адміністративних 

послуг  

7.7. Адміністративні послуги 

щодо здійснення 

ліцензування господарської 

діяльності 

7.8. Види господарської 

діяльності, що підлягають 

ліцензуванню 

адміністративні послуги // Сучасна 

адміністративно-правова доктрина 

захисту прав людини [Текст] : тези доп. 

та наук. повідомл. учасників наук.-практ. 

конф. (м. Харків, 17-18 квіт. 2015 р.) / 

Нац.юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 

Нац. акад прав. наук України, Благодійна 

орг."Благодійний фонд "Мир і порядок". 

– Харків : Право, 2015. – С. 45-49. - 

Режим 

доступу:http://fs.onu.edu.ua/clients/client11

/web11/pdf/admin_prawo2015.pdf  

6. Тимощук. В. Адміністративні 

послуги. Навчальний посібник. 

Швейцарсько-український проект 

"Підтримка децентралізації в Україні - 

DESPRO" - К.: ТОВ "Софія-А". - 2012. - 

104 с. 

7. Центри надання адміністративних 

послуг: створення та організація 

діяльності: Практичний посібник / За заг. 

рнед.. Тимощука В.П. – Київ, 2010. – 440 

 Інспекційна діяльність 

суб’єктів публічної 

адміністрації у сфері 

господарювання 

8.1. Поняття та зміст 

інспекційної діяльності у 

сфері господарювання8.2. 

Правове регулювання 

здійснення державного 

нагляду та контролю у сфері 

господарської діяльності 

8.3. Принципи та вимоги 

щодо здійснення державного 

нагляду та контролю у сфері 

господарювання 

8.. Розпорядчі документи 

органів державного нагляду 

(контролю) 

8.7. Права та обов’язки 

суб’єктів правовідносин у 

сфері здійснення державного 

нагляду та контролю 

 1. Публічне адміністрування у сфері 

господарювання : навч. посібник [для 

студентів юридичних факультетів] / Н. 

Хлібороб, А. Школик. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2018. – 388 с. 

2. Отримання дозволів у 

підприємницькій діяльності / Лиско Г.О., 

Сало Л.Б., Хлібороб Н.Є., Школик А.М. 

– Львів, 2011. – 150 с. 

Дoдаткові навчальні матеріали:  

1. Проблеми теорії та практики 

інспекційної діяльності публічної 

адміністрації в Україні / Авторупорядник 

О. А. Банчук. – К. : Конус Ю, 2009. – .194 

с. 

2. Перевірка держапраці: права та 

обєвязки іправила поведінки 

https://drive.google.com/file/d/1_W3ITx3X

5fLniXNWYjbb-Yj2WH1SrLBH/view 

3.  

 

2  

https://drive.google.com/file/d/1_W3ITx3X5fLniXNWYjbb-Yj2WH1SrLBH/view
https://drive.google.com/file/d/1_W3ITx3X5fLniXNWYjbb-Yj2WH1SrLBH/view
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 9 Публічно-приватне 

партнерство  

9.1. Публічно-приватне 

партнерство як особливий 

вид посередницького 

публічного адміністрування 

у сфері господарювання: 

європейські засади 

9.2. Поняття та ознаки 

державно-приватного 

партнерства 

9.3. Правове забезпечення 

державно-приватного 

партнерства 

9.4. Правове регулювання 

процедури здійснення 

державно-приватного 

партнерства  

С
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я
  

Публічне адміністрування у сфері 

господарювання : навч. посібник [для 

студентів юридичних факультетів] / Н. 

Хлібороб, А. Школик. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2018. – 388 с. 

2. Отримання дозволів у 

підприємницькій діяльності / Лиско Г.О., 

Сало Л.Б., Хлібороб Н.Є., Школик А.М. 

– Львів, 2011. – 150 с. 

Дoдаткові навчальні матеріали:  

1. Базове дослідження 

поінформованості та обізнаності 

населення України щодо державно-

приватного партнерства: – [електронний 

ресурс ]. – режим доступу: 

5PPPAwarenessSurveyUkr.pdf. 

2.Діагностичний огляд українського 

законодавства про державно-приватне 

партнерство: – [електронний ресурс ]. – 

режим доступу:  

2DiagnosticReviewUkr.pdf. 

Європейський консультаційний центр 

ДПП (European PPP Expertise Centre) – 

[електронний ресурс ]. – режим доступу: 

http http://www.eib.org/epec 

3. Міжнародний центр ДПП 

Європейської економічної комісії ООН 

(UNECE International PPP Centre of 

Excellence) – [електронний ресурс ]. – 

режим доступу: 

http://www.unece.org/ceci-welcome/areas-

of-work/public-private-partnerships-

ppp/unece-international-ppp-centre-of-

excellence.html 

2  

http://www.unece.org/ceci-welcome/areas-of-work/public-private-partnerships-ppp/unece-international-ppp-centre-of-excellence.html
http://www.unece.org/ceci-welcome/areas-of-work/public-private-partnerships-ppp/unece-international-ppp-centre-of-excellence.html
http://www.unece.org/ceci-welcome/areas-of-work/public-private-partnerships-ppp/unece-international-ppp-centre-of-excellence.html
http://www.unece.org/ceci-welcome/areas-of-work/public-private-partnerships-ppp/unece-international-ppp-centre-of-excellence.html
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 10. Правові основи 

публічного управління 

об'єктами публічної 

власності 

10.1  Поняття та зміст 

правових відносин щодо 

управління об’єктами 

публічної власності. 

10.2. Правове забезпечення 

управління об'єктами 

публічної власності 

10.3. Суб'єкти управління 

об'єктами державної 

власності та їх повноваження 

10.4. Повноваження Кабінету 

Міністрів України у сфері 

управління об'єктами 

державної власності 141 

10.5 Правові основи передачі 

об'єктів права державної та 

комунальної власності  

С
ам
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в
и

в
ч
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н

я 

Публічне адміністрування у сфері 

господарювання : навч. посібник [для 

студентів юридичних факультетів] / Н. 

Хлібороб, А. Школик. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2018. – 388 с. 

Дoдаткові навчальні матеріали:  

1. Демократичні засади державного 

управління та адміністративне право : 

моногр. / кол.авт. : Ю.С. Шемшученко, 

В.Б. Авер‘янов, О.Ф. Андрійко, І.О. 

Кресіна та ін. ; за заг. ред. В.Б.– К., 2010. 

– 496 с. 

2. Державне управління в Україні: 

Навчальний посібник / За 

заг.ред.докт.юрид.наук, 

проф.В.Б.Авер‘янова/. – К., 1999. 

3. Державне управління: європейські 

стандарти, досвід та адміністративне 

право /Авер‘янов В.Б., Дерець В.А., 

Школик А.М. та ін., За заг. ред. 

Авер‘янова В.Б. – К.: Юстініан,2007. – 

288с. 

 

2  
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  Правове забезпечення 

захисту прав суб’єктів 

господарювання у 

відносинах з органами 

публічної адміністрації. 

11.1. Адміністративне 

оскарження рішень, дій, 

бездіяльності органів 

публічної адміністрації у 

сфері господарської 

діяльності: процедура та її 

правове забезпечення 

11.2. Подання скарги до Ради 

бізнес-омбудсмена  України 

11.3. Правові основи 

судового способу захисту 

прав суб’єктів 

господарювання 

11.4. Альтернативні способи 

вирішення публічно-

правових спорів між 

суб’єктами господарювання 

та органами публічної 

адміністрації 

С
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Публічне адміністрування у сфері 

господарювання : навч. посібник [для 

студентів юридичних факультетів] / Н. 

Хлібороб, А. Школик. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2018. – 388 с. 

Дoдаткові навчальні матеріали:  

1. Адміністративна юстиція. 

Адміністративне судочинство : 

навчальний посібник / за заг. ред. Т. О. 

Коломоєць, Г. Ю. Гулєвської. – К. : 

Істина, 2007. – 152 с. 

3. Бевзенко В. М. Участь в 

адміністративному судочинстві України 

суб’єктів владних повноважень: правові 

засади, підстави та форми : монографія / 

В. М. Бевзенко. – К. : Прецедент, 2010. – 

230 с. 

4. Ільницький О. В. Земельні спори 

та порядок їх вирішення в Україні: 

адміністративно-правовий підхід : 

монографія / Олег Володимирович 

Ільницький. – Львів : ФОП П’ятаков, 

2011. – 338 с. 

5. Куйбіда Р. О. Тимощук В. П. 

Розвиток адміністративної юстиції в 

країнах колишнього Радянського союзу / 

Р. О. Куйбіда, В. П. Тимощук. – К. : 

Книги для бізнесу, 2010. – 144 с.  

6. Мемель Ф.-Й. Медіація в 

адміністративному судочинстві України / 

Ф.-Й. Мемель // Вісн. Вищого 

Адміністративного Суду України. – 2007. 

– № 4. – С. 30–36. 

2  

 

 


