
АНОТАЦІЯ 
навчальної дисципліни «Сучасні дослідження публічного права» 
 
Загальний опис дисципліни. 
Сучасні дослідження публічного права – фундаментальна дисципліна з блоку обов’язкових 

дисциплін циклу професійної підготовки, яка спрямована на ознайомлення здобувачів наукового 
ступеня доктора філософії із правовими доктринами, базовими засадами, сучасним станом, 
тенденціями розвитку і науковими досягненнями у сфері адміністративного права. Після 
завершенню вивчення дисципліни «Сучасні дослідження публічного права» здобувачі можуть 
ґрунтовно аналізувати та застосовувати концептуальні моделі, наукові доробки вітчизняних та 
зарубіжних вчених-адміністративістів, фундаментальні постулати та теорії у публічно-правовій 
сфері. 

Метою дисципліни «Сучасні дослідження публічного права» є формування у здобувачів 
наукового ступеню доктора філософії у сфері права підвалин сучасного мислення з 
усвідомленням того, що основою публічно-правових підходів до регулювання особистих 
немайнових та майнових відносин є розумність, справедливість і добросовісність. 

Загальноосвітнє значення цієї дисципліни полягає у тому, що курс є частиною 
професійної підготовки науковців у сфері права, а також необхідністю підвищення знань та 
уявлень про наукові дослідження у сфері публічного права здобувачів наукових ступенів доктора 
філософії. 

Завдання вивчення дисципліни 
Основним завданням навчальної дисципліни «Сучасні дослідження публічного права» є 

вивчення здобувачами наукового ступеню доктора філософії (у сфері права) наукових розробок 
та проблемних питань правового регулювання публічних правовідносин. Оволодіння цим курсом 
повинно виробити у здобувачів навички практичного використання публічно-правових теорій у 
власних наукових дослідження. 

Мета проведення лекції полягає у тому, щоб ознайомити здобувачів із головними науковими 
дослідженнями в сфері публічного права. 

Завдання проведення занять: 
- ознайомити здобувачів з основними теоретичними концепціями вітчизняних та 

зарубіжних науковців сучасним станом, тенденціями розвитку наукових досягнень у сфері 
публічного права; 

- сформувати у здобувачів систему основоположних категорій, положень та принципів 
публічного законодавства;   

- обґрунтувати актуальність та доцільність вивчення публічного права як навчальної 
дисципліни, яка покликана дати базові знання щодо теоретичних концепцій та правового 
регулювання особистих немайнових та майнових відносин, заснованих на засадах юридичної 
рівності, вільного волевиявлення, майнової самостійності їх учасників; 

- формування у здобувачів цілісної системи теоретичних знань та практичних навичок з 
дисципліни «Сучасні дослідження публічного права». 

 
Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення 

дисципліни «Сучасні дослідження публічного права». 
Освітньою програмою визначена компетентність, для формування якої використовується 

навчальна дисципліна:  
 здатність визначати, систематизувати та узагальнювати результати міждисциплінарних 
наукових досліджень у сфері публічного права, досягати наукових результатів, що 
створюють нові знання. 
 

 



Результати навчання дисципліни «Сучасні дослідження публічного права». 
Освітньою програмою визначений наступний результат навчання дисципліни «Сучасні 

дослідження публічного права»:  
 визначати проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у сфері публічної професійної 
діяльності. Розробляти наукові, організаційні і практичні заходи, пов’язані з проходженням 
публічної служби, із врахуванням світових практик. 


