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ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
ФАКУЛЬТЕТ ЮРИДИЧНИЙ 

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права  

 

Освітньо-професійна програма «бакалавр» 

Спеціальність 293 Міжнародне право 

галузі знань 29 Міжнародні відносини 

 

Назва навчальної 

дисципліни  
Порівняльне адміністративне право  

Викладач 
Лекції, семінарські заняття, консультації: Суббот Анатолій Іванович професор 

кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права  

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Суббот Анатолій Іванович  

Електронна адреса:  subbot@kat.kiev.ua 

 

Інформаційні 

ресурси  

 

Код для приєднання в Google клас «32cmvg2»: «Порівняльне адміністративне 

право» 

 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №4,  вул. Проскурівська, 57 

ауд. 211: 

Суббот Анатолій Іванович: п ятниця 15:00 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 

робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до екзамену: напередодні екзамену згідно із затвердженим 

розкладом. 
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Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Метою вивчення порівняльного адміністративного права є оволодіння 

основними знаннями та вільне орієнтування студентів у теоретичних та 

практичних аспектах функціонування інституту основоположних засад 

адміністративного права зарубіжних країн. Порівняльне адміністративне 

право -є навчальною дисципліною, призначенням якої є визначення змісту, 

обсягу та характеру сфери адміністративно-правового регулювання в Україні і 

зарубіжних країнах з метою гармонізації та адоптації національного 

законодавства з міжнародними нормами та стандартами. Ознайомлення та 

аналіз світових правових систем, основних тенденцій розвитку 

адміністративного права в зарубіжних країнах дозволяє запозичити дійсно 

передовий досвід та адаптувати його як до українського законодавства, так і 

вітчизняної практики.   

 

 

 

 

Набуті знання забезпечують розуміння студентам уявлення про застосування 

норм адміністративного права в Україні в порівнянні до норм 

адміністративного права провідних зарубіжних країн. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

знати: 

 Визначення понятійно-термінологічного апарату порівняльного 

адміністративного права; 

 Нормативно-правові акти, що регулюють адміністративно-правовий 

статус суб’єктів адміністративного права в Україні та зарубіжних 

країнах; 

 Специфіку форм і методів діяльності суб’єктів публічної адміністрації 

в Україні та зарубіжних країнах; 

 Ознаки елементів юридичного складу адміністративного 

правопорушення; 

 Джерела адміністративного права за юридичною силою; 

 Сутність адміністративно-правового статусу окремих суб’єктів 

адміністративного права в Україні та зарубіжних країнах. 

вміти: 

 Класифікувати органи виконавчої влади за різними ознаками; форми та 

методи діяльності публічної адміністрації; пояснювати сутність 

адміністративно-правового статусу окремих суб’єктів 

адміністративного права в Україні та зарубіжних країнах; 

 Застосовувати відповідні положення адміністративного законодавства 

при вирішенні ситуаційних завдань; 

 Порівнювати адміністративно-правовий статус громадян України та 

іноземців, біженців, осіб, що потребують тимчасового та додаткового 

захисту; 

 Визначати спільні та відмінні ознаки контролю та нагляду за 

законністю діяльності публічної адміністрації в Україні та зарубіжних 

країнах; 

 Виділяти відмінні ознаки органів виконавчої влади в Україні та 

зарубіжних країнах.  

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

Загальні компетентності:  

ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
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під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

діяльності. 

ЗК-9 Здатність цінувати та поважати різноманітність і мультикультурність. 

ЗК-11. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності : 

СК-1. Здатність розуміти природу, динаміку, принципи організації 

міжнародних відносин, форми та способи їх реалізації, типи та види 

міжнародних акторів, їх роль в сучасних міжнародних відносинах та 

міжнародній політиці. 

СК-2. Вміння характеризувати природу та джерела зовнішньої політики 

держави, еволюцію підходів до формування та здійснення зовнішньої 

політики, принципи організації системи зовнішньої політики та 

функціонування інститутів зовнішньої політики. 

СК-3 Здатність захищати національні інтереси власної держави за 

допомогою міжнародно-правових інструментів. 

СК-6. Уміння надавати юридичні висновки й консультації з питань 

міжнародного права, національного права України та інших держав; 

визначати юридичні ризики тих або інших зовнішньополітичних або 

зовнішньоекономічних ініціатив, підбирати шляхи їхньої мінімізації. 

СК-14 Здатність адаптувати та використовувати міжнародно-правові норми та 

принципи в національній правовій системі. 

Результати 

навчання 

Студент повинен продемонструвати такі результати навчання: 

ПРН-19 Здатність здійснювати юридичної експертизи проектів 

нормативно-правових актів на предмет їх відповідності діючому 

законодавству, міжнародним договорам України та міжнародному праву 

загалом. 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізтти і 

постреквізтти 

навчальної 

дисципліни) 

Курс навчання – 3-й, семестр – 1-й. 

Тип дисципліни - обов’язкова. 

Для успішного опанування дисципліни студенти повинні володіти знаннями 

навчальних дисциплін - ОДПП 1.2.1. Історія держави і права  

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисциплін: ОДПП 1.2.11. Міжнародне публічне право. 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

 кредитів ЄКТС 3/90 годин, у тому числі, самостійної роботи - 46 години, 

лекційних - 24 години, семінарських - 20 години. 

Форма навчання  Денна  

Мова 

викладання 
Українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції, семінарські заняття, виконання самостійної роботи, консультації, 

екзамен тощо. 

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни. 

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер.  

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години  

(лек. / сем. / 

СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість балів 

2/2/5 

 

 

 

Тема 1. 

Адміністративне 

право у правових 

системах сучасності 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 1– 1,2 

Семінарське 

заняття 1– 5 

СРС – 2 
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2/2/6 

Тема 2. Публічна 

адміністрація як 

об’єкт українського 

та зарубіжного 

адміністративно-

правового 

регулювання 

 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 2– 1,2 

Семінарське 

заняття 2– 5 

СРС – 2 

4/4/6 

Тема 3. Організаційні 

форми і статус 
органів публічної 

адміністрації в 

Україні та зарубіжних 

країнах 

 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 3– 1,2 

Лекція 4– 1,2 
Семінарське 

заняття 3– 5 

Семінарське 

заняття 4– 5 

СРС – 2 

2/2/6 

Тема 4. Вітчизняний 

та зарубіжний досвід 

правового 

регулювання 

публічної служби  

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

 

 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 
 

 

 

Лекція 5– 1,2 

Семінарське 

заняття 5– 5 

СРС – 2 

 

Лекція 6– 1,2 

Лекція 7– 1,2 

Семінарське 
заняття 6– 5 

СРС – 2 

 

4/2/6 

Тема 5 Інструменти 

діяльності суб’єктів 

публічної 
адміністрації в 

Україні та зарубіжних 

країнах 

2/2/5 

Тема 6 Процедури 

діяльності публічної 

адміністрації в 

Україні та зарубіжних 

країнах 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 8– 1,2 

Семінарське 

заняття 7– 5 

СРС – 2 

4/2/6 

Тема 7. Вітчизняний 

та зарубіжний досвід 

здійснення контролю 

за діяльністю 

публічної 

адміністрації 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 9– 1,2 

Лекція 10– 1,2 

 

Семінарське 

заняття 8– 5 

СРС – 2 

2/2/4 

Тема 8. Порівняльна 
характеристика 

адміністративного 

деліктного 

законодавства 

України та 

зарубіжних країн 

Усний виклад, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція 11– 1,2 
Лекція 12– 1,2 

Семінарське 

заняття 9– 5 

Семінарське 

заняття 10– 5 

СРС – 2 

 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни Порівняльне адміністративне право та в електронній 

бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

Екзамен усно-письмовий. Усна форма - структура екзаменаційного білету 

включає 3 питання. Для письмової форми - тестування (30 питань по 1 балу за 

кожну правильну відповідь).  

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

  

1. Кузьменко О.В. Адміністративне право зарубіжних країн. К.: Юрінком 

Інтер, 2014. 528 с. 

2. Школик А.М. Порівняльне адміністративне право: Навч. посібник для 

юридичних факультетів та факультету міжнародних відносин. / 

А.М.Школик. – Львів, ЗУКЦ, 2007. - 308 с. 

3. Административное право зарубежних стран: учебник / [Ред. А.Н. 
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Козырина и М.А. Штатиной]. – М.: Спарк, 2003.  

– 464 с. 

4. Административное право зарубежных стран: учебник / В. Я. Кикоть, Н. 

В. Румянцев, Г. А. Василевич. М., ЮНИТА-ДАНА. Закон и право, 

2012. 431 с. 

5. Адміністративне деліктне законодавство: Зарубіжний досвід та 

пропозиції реформування в Україні / Автор-упорядник О.А. Банчук. К. 

: Книги для бізнесу, 2007. 912 с.  

6. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / Галунько 

В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон : ОЛДІ-

ПЛЮС, 2018. 446 с. 

 

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

пропущені 

заняття  

Здобуття балів за пропущені лекції та семінарські заняття відбувається у 

порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у 

ХУУП, затвердженим рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, 

введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17  

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

Студент відпрацьовує пропущені семінарські заняття згідно з графіком 

консультацій в усній формі. 

Зважаючи на епідеміологічну ситуацію завдання для відпрацювання 

пропущених лекційних та/або семінарських занять можуть включати 

виконання есе, презентацій, заповнення таблиць, пошуку та опрацювання 

нормативно-правових актів ЄС з відповідної тематики, та можуть надсилатись 

на пошту викладача. 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 

рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, введене в дію наказом 

від 06.06.2017 р. № 279/17  (http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 

та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf). 

Можливість 

визнання 

результатів 

неформальної 

освіти 

Здобувачу вищої освіти визнаються результати участі у онлайн-тренінгах за 

тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною, у порядку, визначеному 

Положенням про організацію освітнього процесу (за умови наявності 

сертифікату). Кількість зарахованих балів залежить від тематики онлайн 

курсу. 

Здобувачу вищої освіти за участь у конференції за тематикою, пов’язаною з 

навчальною дисципліною зараховується 10 балів за самостійну роботу. 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

(http://www.univer.km.ua/) 

Політика щодо 

інших питань 

Вимоги викладача:  

- обов’язкове відвідування навчальних занять;  

- активність студента під час практичних занять;  

- своєчасне виконання завдань самостійної роботи;  

- відпрацювання занять, що були пропущені або не підготовлені 

http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf
http://univer.km.ua/page.php?pid=188
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(незадовільні оцінки) на консультаціях.  

Не допустимо:  

- пропуск занять без поважних причин; 

- запізнення на заняття;  

- користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття (за винятком дозволу 

викладача при зверненні до текстів нормативно-правових актів);  

- списування та плагіат.  

Розподіл балів, що присвоюються студентам з навчальної дисципліни 

«Порівняльне адміністративне право», є сумою балів за лекції, семінарські 

заняття та самостійну роботу плюс бали, отримані під час екзамену. 

Зворотній зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення 

навчальної дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що 

проводяться в університеті. 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права 

«27»   серпня 2021 року, протокол № 1. 

В.о. завідувача кафедри   ___________            І.Л. Самсін 

                                                                                       (підпис)                             (ініціали та прізвище) 

 

Погоджено  

Декан  юридичного факультету      ___________                             С.А. Крушинський 

                     (назва факультету)                                                (підпис)                                                        (ініціали та прізвище) 

«27»   серпня 2021 року 

 

 

 

_______________________________________ 

Обліковий обсяг – 0,34 ум.др.арк. 


