
СУЧАСНЕ ПОРІВНЯЛЬНЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І 
ПРОЦЕС 

  
Мета курсу ‒ є формування аспірантами сукупності знань  про предмет та 

основні поняття адміністративного права і процесу зарубіжних країн, його джерела, 
основних видів адміністративно-правових та адміністративно-процесуальних норм і 
відносин, організацію центральних і місцевих органів виконавчої влади тощо.  

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Сучасне порівняльне адміністративне 
право і процес» в структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з 
дисципліни «Компаративістика у сфері освіти», «Методологія, організація та 
технологія проведення наукових досліджень в галузі права», «Теоретичні та 
практичні проблеми публічного права». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  здатність формування системного наукового світогляду, 
професійної етики та загального правового кругозору; здатність збирати, 
опрацьовувати та аналізувати правові джерела (нормативні акти, доктринальні 
джерела, судову практики); здатність працювати в міжнародному науковому 
просторі; здатність творчо й самостійно застосовувати загальну методологію 
наукових досліджень; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 
формування критичного наукового світогляду, застосування системного підходу 
в наукових дослідженнях на рівні доктора філософії; здатність до пошуку, 
систематизації, критичного аналізу, оброблення, оцінки та синтезу інформації з 
різних джерел, володіння на достатньому рівні інформаційно-комунікаційними 
технологіями; здатність продукувати нові ідеї (креативність), обґрунтовувати та 
відстоювати їх; здатність здійснювати розробку проектів правових актів та актів 
тлумачення права, надавати рекомендації щодо їх удосконалення; здатність 
застосовувати загальнонаукові та спеціальні методи в публічноправових 
дослідженнях; здатність кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в 
конкретних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми публічного та 
приватного права в професійній діяльності; здатність аналізувати методологічні 
проблеми публічного та приватного права; здатність демонструвати знання 
інституційних та функціональних характеристик права, доктрини верховенства 
права; здатність професійно тлумачити та застосовувати норми права шляхом 
аналізу світоглядно-методологічних підходів до пізнання державно-правових 
явищ; здатність демонструвати знання базових засад сучасного стану, тенденцій 
розвитку наукових досягнень у сфері публічного та приватного права; здатність 
застосовувати кодекс України про адміністративні правопорушення та інше 
законодавство України про адміністративні правопорушення в конкретних 
правових ситуаціях; здатність визначати роль органів місцевого самоврядування 
та місцевих органів виконавчої влади щодо встановлення адміністративної 
відповідальності та здійснення провадження в справах про адміністративні 
правопорушення; здатність застосовувати порівняльно-правові методи 
дослідження при зверненні до окремих правових інститутів податкового права; 
здатність здійснювати аналіз законодавчих текстів та їх експертизу у сфері 
адміністративного права і процесу; здатність застосовувати знання щодо 
розвитку адміністративно-правової системи України та іноземних країн; 



здатність здійснювати аналіз, узагальнення та оцінку правових позицій 
європейського суду з прав людини, конституційного суду України та верховного 
суду, правозастосовної практики судів та інших органів державної влади, 
місцевого самоврядування; здатність до визначення основних завдань системи 
органів державної виконавчої влади; здатність застосовувати знання правового 
статусу суб’єктів адміністративного права: органів державної влади та приватних 
осіб; 

Програмні результати навчання: 
знати: методологічні засади сучасної теорії адміністративного права і 

процесу; положення концепції адміністративних актів як провідної форми 
публічного управління; сутність адміністративного права зарубіжних країн, його 
зв’язок з державним управлінням; сучасне розуміння сутності адміністративного 
примусу та його місця в теорії адміністративного права; основні засади реформи 
адміністративного права в зарубіжних країнах; основні положення теорії 
адміністративної відповідальності; особливості розвитку науки 
адміністративного права у провідних країнах світу; особливості формування 
теорії адміністративного процесу та адміністративного процесуального права; 

уміти: тлумачити та застосовувати діюче адміністративне законодавство 
зарубіжних країн; знаходити найкращі практики діяльності публічної 
адміністрації зарубіжних країн, які можуть бути імплементовані в українське 
законодавство та практичну діяльність; формулювати наукові проблеми і робочі 
гіпотези формування сучасної доктрини адміністративного права і процесу, що 
передбачає глибоке осмислення наявних та створення нових цілісних знань; 
використовувати знання з історії виникнення науки адміністративного права, 
закономірностей її розвитку для проведення власного наукового дослідження; 
вести аргументований діалог під час наукових і ділових дискусій, публічних 
виступів щодо концептуальних положень науки адміністративного права і 
процесу. 

володіти: навичками порівняння та аналізу  адміністративного права і 
процесу України з адміністративним правом і процесом іноземних держав; 
використання результатів проведених нових адміністративно-правових 
досліджень у повсякденну практику дослідників та дослідницьких груп. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Актуальні проблеми та перспективи розвитку порівняльного 

адміністративного права. Адміністративно-правова компаративістика: мета, 
значення, особливості. Зарубіжні доктрини і реформи адміністративного 
управління. Парадигми державного управління та розвиток порівняльного 
адміністративного права. Міжнародно-правове регулювання та адміністративне 
право. Адміністративне право в державах романо-германської (континентальної) 
правової сім’ї. Адміністративне право в державах англо-американської правової 
сім’ї. Особливості порівняльно-правових досліджень інституту державної 
служби зарубіжних країн. 

Актуальні проблеми та перспективи розвитку порівняльного 
адміністративного процесу. Адміністративний процес як вид юридичного 
процесу: сучасні проблеми розуміння і нормативно-правової регламентації: 
порівняльно-правова характеристика. Особливості адміністративної юстиції в 



зарубіжних країнах. Адміністративна юрисдикція та правосуддя: проблеми 
співвідношення і межі взаємодії: порівняльно-правова характеристика. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредитів ЄКТС, загальний 
обсяг – 90 годин, у т. ч. – 36 годин аудиторних занять і 54 години – самостійна та 
індивідуальна робота.  

Форма семестрового контролю: іспит. 
 


