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робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Лемішко Юрій Миколайович, кандидат юридичних наук, 

ст. викладач кафедри міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. 095-807-48-95 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з філософії, історії, теорії держави та права, 

правознавства.  

Опис 

Мета 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. 

Очікувані результати навчання.  

внаслідок вивчення програмного матеріалу з дисципліни 

Порівняльне адміністративне право: 
Знати:  

- предмет, метод і систему адміністративного права 

України так і зарубіжних країн, зв’язок цієї галузі 

права з іншими галузями права; основні проблеми 

науки адміністративного права; поняття та  

особливості адміністративно-правових норм і 

відносин; суб’єкти адміністративного права та 

елементи їх статусу; функції, форми і методи 

державного управління; сутність та основні риси 

адміністративного примусу, адміністративної 

відповідальності та інших інститутів 

адміністративного права; базові концепції з 

зарубіжних доктрин публічної адміністрації та 

адміністративного права, організацію та 

функціонування системи органів публічної 

адміністрації провідних зарубіжних країн, зміст та 

форми діяльності органів публічного управління усіх 

рівнів, зміст та види контролю за діяльністю органів 

публічної адміністрації. 

Вміти: 

використовувати отримані знання в практичній 

діяльності; вільно орієнтуватися в системі нормативно-

правових актів, які регламентують відносини у сфері 

державного управління; аналізувати й коментувати 

відповідні нормативні положення; прогнозувати напрямки 

здійснення реформ у зазначеній сфері; користуватися 

сучасною науковою і спеціальною літературою, 

електронними юридичними базами даних, іншими 



інформаційними джерелами. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Тема 1. Предмет, метод, система адміністративного права 

Введення в навчальну дисципліну «Порівняльне 

адміністративне право». Визначення та історія становлення 

адміністративного права. Предмет та метод 

адміністративного права. Адміністративне право як галузь 

права, навчальна дисципліна та наука. Система та джерела 

адміністративного права. Визначення та історія 

становлення адміністративного права. 

 

Тема 2. Публічне управління 

Публічне управління як правова категорія порівняльного 

адміністративного права. Управління як соціальне явище. 

Поняття та основні риси державного управління. Принципи 

державного управління. Співвідношення державного 

управління і державної виконавчої влади. 

 

Тема 3. Суб’єкти адміністративного права   

Загальна характеристика та класифікація суб'єктів 

адміністративного права. Індивідуальні суб'єкти 

адміністративного права (громадяни України, іноземці, 

особи без громадянства). Державні органи та організації як 

колективні суб'єкти адміністративного права. Недержавні 

органи та організації як колективні суб'єкти 

адміністративного права. 

 

Тема 4. Державна служба 

Організаційно-правові засади державної служби. Державні 

службовці: адміністративно-правовий статус і класифікація 

посад. Проходження державної служби. Соціальне 

забезпечення та дисциплінарна відповідальність державних 

службовців. 

 

Тема 5. Адміністративне правопорушення та 

адміністративна відповідальність. Адміністративний процес 

Поняття, принципи та основні риси адміністративної 

відповідальності. Поняття, ознаки та склад 

адміністративного правопорушення. Адміністративні 

стягнення. Особливості адміністративної відповідальності 

спеціальних суб'єктів. Особливості адміністративної 

відповідальності юридичних осіб. Поняття і характерні 

риси адміністративного процесу. Принципи 

адміністративного процесу. 

 

Тема 6. Адміністративна юстиція і адміністративне 

судочинство. Контроль і нагляд в державному управлінні. 

Адміністративна юстиція: поняття, риси та основні світові 

моделі. Становлення адміністративної юстиції. 

Процесуальна основа діяльності адміністративних судів. 

Кодекс адміністративного судочинства. Поняття режиму 

законності і дисципліни в державному управлінні. Способи 

забезпечення законності і дисципліни в державному 



управлінні: загальна характеристика. Контроль з боку 

органів законодавчої влади. Характеристика усіх видів 

контролю. 

 

Тема 7. Управління економікою та адміністративно-

політичною діяльністю. 

Загальна характеристика економіки як об'єкта 

адміністративного регулювання, його суб'єкти. Основні 

напрями державного регулювання у сфері економіки. 

Характеристика оборони як об'єкта державного управління 

та його суб'єкти Характеристика національної безпеки як 

об'єкта державного управління та його суб'єкти. Основи 

управління у сфері внутрішніх справ, юстиції та у сфері 

закордонних справ. Їх суб'єкти. 

 

Розділ 2: Адміністративне право зарубіжних країн 

 

Тема 8. Адміністративне право США 

Державний устрій США. Закони, що формують 

адміністративну правову систему. Виконавча влада, її 

особливості. Діяльність урядових (публічних корпорацій). 

Державна та цивільна служба. Адміністративні реформи в 

США, її головні напрямки.  

Поліція США. Адміністративна юстиція США.  

 

Тема 9. Адміністративне право ФРН 

Державний устрій ФРН. Закони, що формують 

адміністративну правову систему. Виконавча влада, її 

особливості. Діяльність урядових ( публічних корпорацій). 

Державна та цивільна служба. Адміністративні реформи в 

ФРН, її головні напрямки.  

Поліція ФРН. Адміністративна юстиція ФРН.  

 

Тема 10. Адміністративне право Великобританії 

Адміністративне право Великобританії: поняття, сутність, 

джерела. Центральні органи публічної адміністрації, 

порядок їх формування та діяльності. Органи місцевого 

самоврядування Великобританії, особливості діяльності. 

Громадянська служба, поділ, повноваження  та 

відповідальність державних службовців Великобританії.  

Поліція Великобританії. Контроль за діяльністю публічної 

адміністрації. 

 

Тема 11. Адміністративне право  Франції 

Поділ влади відповідно до Конституції Франції. 

Особливості державної служби у Франції. Місцеве 

самоврядування та його роль в державному управління. 

Суди адміністративної юстиції та місцева адміністративна 

юстиція. Значення  Державної Ради в адміністративному 

управлінні. Система адміністративної юстиції. 

Теми самостійної роботи визначаються згідно 

Методичних вказівок та індивідуальних семестрових 

завдань для самостійної роботи студентів 

 



Методи контролю результатів навчання 

Поточний контроль у формі опитування.  

Підсумковий контроль у формі екзамену. 

 

Мова викладання.  

Українська, російська 

 


