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Опис дисципліни 

 
Метою викладання навчальної дисципліни «Право в публічному управлінні» є формування у 

слухачів сучасних знань щодо правового регулювання публічного управління, допомога у засвоєнні 
нормативно-правової бази, що регулює діяльність у сфері публічного управління, та набуття 
практичних вмінь і навичок щодо використання законів, інших нормативно-правових актів, правових 
принципів, методів, технологій та процедур в управлінні публічною сферою. Програму навчальної 
дисципліни «Право в публічному управлінні» розроблено з урахуванням сучасних тенденцій 
публічного та приватного права та меж їх поєднання в публічному управлінні, положення Конституції 
та законів України щодо визначення організаційної структури, правового статусу інституцій публічної 
влади, порядку їх формування та функціонування, у процесі підготовки управлінських рішень щодо 
утворення, зміни чи припинення діяльності організації/органу влади/структурного підрозділу та 
розмежування компетенції цих органів виходячи з поняття «повноваження органу публічної влади», 
основних класифікацій цих повноважень та загальних принципів їх розподілу в системі публічної 
влади, а також порядку внесення змін до Конституції України чи інших актів законодавства, розробка 
проектів нормативно-правових актів з урахуванням питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції.  

 
Структура курсу 

 

Години 
(лек. / 
прак.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2 / 2 1. Конституці
йно-правові 
засади побудови 
організаційної 
структури органів 
публічної влади в 
Україні 

Аналізувати сучасний стан, проблеми і 
перспективи засад побудови організаційної 
структури органів публічної влади в Україні, 
усвідомлювати і пояснювати необхідність 
гармонізації національного законодавства з 
міжнародними та європейськими 
стандартами, оцінювати їх вплив на 
національне законодавство. 

Дискусійна 
платформа: 
обговорення 
питань 
реформування 
органів публічної 
влади в Україні. 
Тести, 
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опитування 

2 / 2 2. Правовий 
статус та 
повноваження 
публічно-владних 
інституцій 

Формування самостійного мислення, 
навичок аналізу проблемних питань щодо 
правового статусу та повноваження 
публічно-владних інституцій. Аналіз змісту 
та розподілу повноважень органів публічної 
влади в Україні  

Дискусійне 
обговорення 
питань змісту та 
розподілу 
повноважень 
органів публічної 
влади в Україні. 
Тести, 
опитування, 
есе 

4 / 4 3. Правові 
акти публічного 
управління 

Розв’язувати складні задачі публічного 
управління та адміністрування, враховуючи 
вимоги законодавства, виявляти правові 
колізії та проблеми, розробляти проєкти 
нормативно-правових актів для їх усунення 

Групова робота з 
здійснення 
правового аналізу 
українських та 
європейських 
стандартів 
правил 
проектування 
нормативно-
правових актів. 
Тести, 
опитування, 
практ.завдання  

2 / 2 4. Вирішення 
публічно-
правових спорів 
адміністративним
и судами та 
Конституційним 
Судом України 

Формування навичків застосовування 
теоретико-правових знань у практичній 
площині щодо конституційного контролю 
при вирішенні публічно-правових спорів. 
Знати актуальні теоретичні і практичні 
питання механізму вирішення публічно-
правових спорів адміністративними судами 
та Конституційним Судом України. 
Виявляти, критично осмислювати й логічно 
розв’язувати складні правові задачі та 
проблеми.  
 

Здійснення 
аналізу судової 
практики 
вирішення 
публічно-
правових спорів 
адміністративним
и судами та 
Конституційним 
Судом України. 
Тести, 
опитування, 

4 / 4 5. Правовий 
статус публічного 
службовця 

Знати поняття, ознаки та види службових 
відносин. Детермінованість характеру 
службових відносин моделями публічної 
служби. Запровадження європейських 
правових принципів побудови службових 
відносин в Україні. Закріплення  
теоретичних знань  щодо правового статусу 
публічного службовця в Україні. Здійснити 
правовий аналіз  сутності службових 
відносин і обумовленість їх характеру 
змістом публічної служби 

Здійснення 
правового аналізу  
сутності 
службових 
відносин і 
обумовленість їх 
характеру 
змістом публічної 
служби. 
Тестування, усне 
опитування, 
практ.завдання 

4 / 4 6. Теоретико Вміти здійснити правовий аналіз  механізму Здійснення 



 

-правові засади 
юридичної 
відповідальності 
публічного 
службовця  

притягнення до юридичної відповідальності 
публічного службовця. Вміти 
демонструвати власне обґрунтоване 
бачення шляхів розв’язання проблеми. 

правового аналізу  
механізму 
притягнення до 
юридичної 
відповідальності 
публічного 
службовця. 
Усне опиту-вання, 
тесту-вання, 
практ.завдання 

2 / 2 7. Запобіганн
я корупції в 
публічному 
управлінні 

Розуміти джерела антикорупційного 
законодавства України та антикорупційні 
програми органів публічної влади та вміти 
застосовувати їх на практиці. Знати види 
корупційних правопорушень та систему 
спеціально уповноважених суб’єктів у сфері 
протидії корупції та інших антикорупційних 
органів, їх повноваження. Знати 
методологію оцінювання корупційних 
ризиків управлінських рішень, проектів 
нормативно-правових актів. 
 

Здійснення 
правового аналізу 
міжнародних 
стандартів як 
основи державної 
антикорупційної 
політики України 
Тестування та 
усне опитування, 
есе 
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Політика оцінювання 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (мінус 10 балів). Перескладання модулів 
відбувається із дозволу декана за наявності поважних причин (хвороба, участь в офіційних наукових 
заходах, міжнародне стажування). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання 
знань, за які нараховуються бали. За об’єктивних причин навчання може відбуватись в он-лайн формі 
за погодженням із керівником курсу. 

 
Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 
 

Види 
оцінювання 

% від остаточної 
оцінки 

Залік (теми 1-7) 100 
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Шкала оцінювання: 
 

За шкалою 
Університету 

За національною 
шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 добре В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 задовільно D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного 
складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни) 

 
 

 

 
 

 
 


