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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

заочна 

Право в публічному управлінні 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 

Курс 5 

Семестр 9 

Кількість змістових модулів з розподілом 1 

Обсяг кредитів 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 

Аудиторні 16 

Модульний контроль 8 

Семестровий контроль - 

Самостійна робота 96 

Форма семестрового контролю Залік  
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2. Мета і завдання навчальної дисципліни 
 

Метою викладання навчальної дисципліни  – формування у студентів знань 

навчальної дисципліни через вивчення правового регулювання публічного управління, 

з’ясування проблемних моментів, що виникають у сфері публічного управління, а також 

формування у студентів навичок щодо застосування набутих теоретичних знань у процесі 

вивчення дисципліни на практиці. 

 

Завданнями навчальної дисципліни є: 

- формування у студентів базових теоретико-правових знань; 

- розкрити конституційні засади публічного управління; 

- висвітлити адміністративно-правові засади публічного управління; 

- узагальнити знання студентів у сфері правового регулювання публічного 

управління у окремих сферах; 

- поглибити знання студентів щодо правового регулювання державної служби, 

захист прав громадян у сфері публічного управління; 

- навчити студентів самостійно формулювати шляхи вирішення проблемних питань 

правового регулювання у сфері публічного управління; 

- формування практичних навичок щодо застосування набутих теоретичних знань. 

 

 

  3. Результати навчання за дисципліною 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

 

знати: 

- теоретичні засади правового регулювання суспільних відносин; 

- понятійно-термінологічний апарат дисципліни; 

- конституційні та адміністративно-правові засади публічного управління; 

- сучасні тенденції розвитку правового регулювання публічного управління в окремих 

сферах суспільного життя; 

 

вміти: 

- аналізувати сучасні правові явища та процеси, що мають місце у сфері публічного 

управління; 

- вільно володіти понятійно-категоріальним апаратом дисципліни; 

- розробляти проекти нормативно-правових актів та пропозиції щодо внесення до них 

змін у сфері правового регулювання публічного управління; 

- висловлювати власну думку з питань правового регулювання публічного управління; 

- аналізувати зарубіжне законодавство у сфері правового регулювання публічного 

управління та пропонувати шляхи застосування позитивного зарубіжного досвіду з метою 

удосконалення чинного законодавства України; 

 - розробляти пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства у сфері 

публічного управління. 
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4. Структура навчальної дисципліни  
 

Тематичний план для заочної форми навчання 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Заочна форма 

У
сь

о
го

 

у тому числі 

л. п. с. м.к. 

Семест

р. 

контр. 

Самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1. Теоретико-правові засади регулювання суспільних відносин 

Тема 1.Поняття права та системи права 7 2     5 

Тема 2.Загальна характеристика правових норм та їх 

реалізації 
5      5 

Тема 3. Загальна характеристика правовідносин 8  2    6 

Тема 4. Правомірна поведінка та правопорушення. 

Юридична відповідальність 
10    2  8 

Разом за змістовим модулем 1 30 2 2  2 - 24 

Змістовий модуль 2. Основи конституційного права України 

Тема 5.Конституційне право як галузь права, наука 

та навчальна дисципліна 
4      4 

Тема 6.Основи конституційного ладу 6 2     4 

Тема 7. Конституційно-правові засади статусу 

людини і громадянина 
7  2    5 

Тема 8. Органи державної влади в Україні 2      2 

Тема 9.Засади адміністративно-територіального 

устрою. Місцеве самоврядування в Україні 
2      2 

Тема 10. Конституційно-процесуальне право 7    2  5 

Разом за змістовим модулем 2 28 2 2 - 2 - 22 

Змістовий модуль 3. Основи адміністративного права України 

Тема 11.Предмет, метод і принципи 

адміністративного права 
6      6 

Тема 12.Норми та джерела адміністративного права. 

Адміністративно-правові відносини 
6      6 

Тема 13.Суб'єкти адміністративного права 8 2     6 

Тема 14. Функції і компетенція органів виконавчої 

влади 
6      6 

Тема 15. Державна служба 11  2  2  7 

Тема 16.Правові та організаційні засади запобігання 

корупції в Україні 
7      7 

Тема 17.Забезпечення законності у публічному 

управлінні 
7      7 

Тема 18. Захист прав громадян у публічному 

управлінні 
5  2    3 

Тема 19. Адміністративна відповідальність 6 2   2  2 

Разом за змістовним модулем 3 62 4 4 - 4 - 50 

Усього годин 120 8 8 - 8 - 96 
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5. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1.Теоретико-правові засади регулювання суспільних відносин 

 

Тема 1.Поняття права та системи права 

Поняття права. Право у системі соціальних регуляторів. Співвідношення права і моралі. 

Ознаки права. Принципи права. Класифікація принципів права. Об’єктивне та суб’єктивне 

право. Функції права. Класифікація функцій права. Поняття системи права. Складові елементи 

системи права. Публічне та приватне право. Матеріальне та процесуальне право. Система 

законодавства та її співвідношення із системою права. Систематизація законодавства та її 

форми. 

 

Тема 2. Загальна характеристика правових норм та їх реалізації 

Поняття та ознаки норм права. Класифікація норм права. Структура норм права. Поняття 

реалізації норм права. Форми реалізації норм права. Класифікація форм реалізації норм права. 

Використання, виконання, дотримання, застосування норм права як форми їх реалізації. Право 

в об’єктивному та суб’єктивному розумінні. 

 

Тема 3. Загальна характеристика правовідносин 

Поняття та види суспільних відносин. Поняття правовідносин. Класифікація 

правовідносин. Склад правовідносин: суб’єкти, об’єкти та зміст. Поняття правосуб’єктності 

та її складові. Особливості правосуб’єктності органів державної влади. Підстави виникнення, 

зміни і припинення правовідносин. Юридичний факт: поняття та види. Фактичний склад. 

 

Тема 4. Правомірна поведінка та правопорушення. Юридична відповідальність 

Поняття правового порядку. Правомірна поведінка: поняття, ознаки. Поняття 

правопорушення. Склад правопорушення: об’єкт правопорушення, об’єктивна сторона 

правопорушення, суб’єкт правопорушення, суб’єктивна сторона правопорушення. Юридична 

відповідальність: поняття та мета. Підстави та види юридичної відповідальності. Моральна, 

політична та юридична відповідальність: співвідношення понять. Позитивна і негативна 

юридична відповідальність. Державний примус. 

 

Змістовий модуль 2. Основи конституційного права України 

 

Тема 5. Конституційне право як галузь права, наука та навчальна дисципліна 

Конституційне право як галузь права, наука та навчальна дисципліна. Зв'язок 

конституційного права з іншими галузями права галузей права. Предмет та метод правового 

регулювання конституційного права. Види методів правового регулювання конституційного 

права: метод зобов’язання, метод заборони, дозвільний метод та інші. Система 

конституційного права. Інститути конституційного права. Конституційно-правові норми: 

поняття, ознаки та види. Конституційно-правові відносини. Зміст конституційно-правових 

відносин. Джерела конституційного права: нормативно-правові акти, судові прецеденти, 

міжнародні договори. Класифікація нормативно-правових актів, що виступають джерелами 

конституційного права. 

 

Тема 6. Основи конституційного ладу 

Поняття та сутність суспільного ладу. Загальна характеристика конституційного ладу 

за суттю, за формою, за змістом. Ознаки конституційного ладу України: суверенність, 

демократизм, гуманізм, системність, наукова обґрунтованість, історизм, наступність, 

програмний характер, гарантованість. Конституційні основи суспільного ладу. Конституційні  
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основи публічного ладу. Гарантії конституційного ладу. Конституційно-правове регулювання 

суспільних відносин.  

 

Тема 7. Конституційно-правові засади статусу людини і громадянина 

Поняття, структура та принципи конституційно-правового статусу людини і 

громадянина. Поняття та принципи громадянства України. Порядок набуття та припинення 

громадянства України. Повноваження державних органів у сфері вирішення питань 

громадянства. Поняття і види конституційних прав, свобод та обов'язків людини і 

громадянина. Особисті права та свободи людини і громадянина. Політичні права і свободи 

громадянина. Соціальні, економічні та культурні права і свободи людини і громадянина. 

Конституційні обов'язки. Випадки обмеження конституційних прав та свобод людини і 

громадянина. 

 

Тема 8. Органи державної влади в Україні 

Державна влада як інститут конституційного права. Поняття, система і види органів 

державної влади. Конституційно-правовий статус, склад і структура парламенту України. 

Загальна характеристика інституту президента. становлення інституту Президента в Україні. 

Порядок обрання та підстави припинення повноважень Президента України. Поняття 

виконавчої влади. Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади в Україні. 

Загальна характеристика судової влади. Конституційний суд України: порядок формування,  

склад та компетенція.  

 

Тема 9. Засади адміністративно-територіального устрою. Місцеве 

самоврядування в Україні 

Поняття і особливості територіального устрою Україні. Поняття, принципи та система 

місцевого самоврядування. Організаційно-правова, матеріально-фінансова основи місцевого 

самоврядування. Гарантії місцевого самоврядування. Зарубіжний досвід організації місцевого 

самоврядування. Англосаксонська система місцевого самоврядування. Романо-германська 

система місцевого самоврядування. Іберійська системи місцевого самоврядування. 

Соціалістична система місцевого самоврядування. 

 

Тема 10. Конституційно-процесуальне право 

Поняття, предмет і метод конституційно-процесуального права. Конституційно-

процесуальні норми. Конституційно-процесуальні відносини. Конституційний процес: 

поняття, зміст і стадії. Правотворчий процес як різновид конституційного процесу. 

Референдний процес як різновид конституційного процесу. 

 

Змістовий модуль 3.Основи адміністративного права України 

 

Тема 11. Предмет, метод і принципи адміністративного права 

Сутність адміністративного права. Предмет адміністративного права. 

Адміністративно-правовий метод правового регулювання. Сучасна трансформація методу 

адміністративного права. Поняття та класифікація принципів адміністративного права. 

Система адміністративного права. Підгалузі та інститути адміністративного права. 

 

Тема 12. Норми та джерела адміністративного права. Адміністративно-правові 

відносини 

Поняття і структура норм адміністративного права. Види адміністративно-правових 

норм. Дія адміністративно-правових норм. Поняття джерел адміністративного права та їх 

види. Адміністративне законодавство. Форми систематизації адміністративного 

законодавства. Проблеми кодифікації адміністративного законодавства. Поняття і зміст  
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адміністративно-правових відносин. Види адміністративно-правових відносин. Державно-

управлінські відносини у складі адміністративних правовідносин. 

 

Тема 13. Суб'єкти адміністративного права 

Загальна характеристика суб'єктів адміністративного права. Суб’єкти 

адміністративного права та суб’єкти адміністративних правовідносин. Адміністративно-

правовий статус фізичних осіб. Органи виконавчої влади: поняття, система, 

адміністративно-правовий статус. Органи публічної адміністрації. Адміністративно-

правовий статус органів місцевого самоврядування. Адміністративно-правовий статус 

громадських об’єднань. 

 

Тема 14. Функції і компетенція органів виконавчої влади 

Загальна характеристика змісту і форм діяльності органів виконавчої влади. Функції 

органів виконавчої влади. Класифікація функцій органів виконавчої влади. Цілі та завдання 

органів виконавчої влади. Компетенція органів виконавчої влади. Повноваження органів 

виконавчої влади. 

 

Тема 15. Державна служба 

Поняття, види та принципи державної служби. Поняття посади і посадової особи. 

Правовий статус державних службовців. Обов'язки та права державних службовців. Порядок 

прийняття на державну службу. Порядок проходження державної служби. Дисциплінарна 

відповідальність державних службовців. Зарубіжний досвід організації державної служби. 

 

Тема 16.Правові та організаційні засади запобігання корупції в Україні 

Законодавство у сфері запобігання корупції. Правовий статус Національної ради з 

антикорупційної політики. Правовий статус Національної комісії з питань запобігання 

корупції. Правовий статус Національного антикорупційного бюро. Правовий статус 

Публічного бюро розслідувань. Запобігання корупційним правопорушенням. 

 

Тема 17. Забезпечення законності у публічному управлінні 

Поняття забезпечення законності у публічному управлінні. Способи забезпечення 

законності в публічному управлінні. Поняття публічного контролю. Види публічного 

контролю у публічному управлінні: внутрішній адміністративний контроль, контроль з боку 

Президента України, парламентський контроль, судовий контроль. Поняття та особливості 

самоврядного контролю. Поняття та види засобів захисту прав громадян у публічному 

управлінні. Звернення громадян. Адміністративне оскарження. Судовий захист прав громадян. 

Адміністративне судочинство. 

 

Тема 18. Захист прав громадян у публічному управлінні 

Поняття та види засобів захисту прав громадян у публічному управлінні. Звернення 

громадян. Адміністративне оскарження. Судовий захист прав громадян. Адміністративне 

судочинство. Зарубіжний досвід захист прав громадян у сфері публічної адміністрації. 

Прохання про перегляд. Адміністративні трибунали. 

 

Тема 19. Адміністративна відповідальність 

Поняття і ознаки адміністративної відповідальності. Підстави притягнення до 

адміністративної відповідальності. Поняття та ознаки адміністративного правопорушення. 

Склад адміністративного правопорушення. Загальна характеристика системи 

адміністративних стягнень. Строки притягнення до адміністративної відповідальності. 

Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб. 

 



9 

 

 

 

 

Плани практичних занять: 
 

Практичне заняття 1.  

Питання для обговорення: 

1. Поняття та ознаки права. Співвідношення права і моралі. 

2. Поняття принципів права та їх види. 

3. Функції права та їх класифікація. 

4. Поняття системи права та її складові елементи.  

5. Система законодавства та її співвідношення із системою права.  

6. Систематизація законодавства та її форми. 

Рекомендована література: базова [1-6], додаткова [3; 8; 18]. 

 

Практичне заняття 2.  

Питання для обговорення: 

1. Поняття та принципи конституційно-правового статусу людини і громадянина. 

2. Поняття та принципи громадянства. 

3. Порядок набуття та припинення громадянства України.  

4. Поняття і види конституційних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина. 

5. Конституційні обов'язки.  

6. Випадки обмеження конституційних прав та свобод людини і громадянина. 
 

Рекомендована література: базова [7; 8; 32], додаткова [4; 7; 10; 19], нормативно-

правові акти [1; 2; 13; 14], інформаційні ресурси [1; 6; 8]. 

 

Практичне заняття 3.  

Питання для обговорення: 

1. Поняття та принципи державної служби.  

2. Правовий статус державних службовців.  

3. Порядок прийняття на державну службу.  

4. Порядок проходження державної служби. Атестація державних службовців. 

5. Підстави дисциплінарної відповідальності державних службовців.  

6. Зарубіжний досвід організації державної служби 
 

Рекомендована література: базова [9-18; 22-24; 26; 32 ], додаткова [5; 6; 9-12; 15; 

16], нормативно-правові акти [1; 5; 7; 15], інформаційні ресурси [1; 2; 3; 8]. 
 

Практичне заняття 4.  

Питання для обговорення: 

1. Поняття та види засобів захисту прав громадян у публічному управлінні.  

2. Право громадян на звернення. 

3. Порядок адміністративного скарження. 

4. Судовий захист прав громадян у сфері публічного управління. 

5. Становлення та розвиток адміністративної юстиції в Україні. 

6. Зарубіжний досвід оскарження актів, дій та бездіяльності органів публічної 

адміністрації.  

 

Рекомендована література: базова [9-18; 27; 28], додаткова [5; 13-17], нормативно-

правові акти [1; 2; 8; 9; 10; 17; 20], інформаційні ресурси [1; 6; 8; 9]. 
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6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

 

 

 

 

№ 

з/п 

 

 

 

Вид діяльності студента 
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1 Відвідування лекцій  1 1 1 1 1 2 2 

2 Відвідування практичних занять 1 1 1 1 1 2 2 

3 Робота на практичних заняттях 10 1 10 1 10 2 20 

4 Виконання модульної контрольної роботи 25 1 25 1 25 2 50 

5 Виконання розрахункових робіт 5 4 20   4 20 

 Максимальна кількість балів за видами поточного 

контролю 
  57  37  94 

 Разом 188 

 Коефіцієнт 0,531 

 Підсумковий бал 100 
 

 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи 

Підготовка реферату на відповідну тему із списку запропонованих в межах курсу 

навчальної дисципліни. 

Вимоги до обсягу та структури реферату. Обсяг реферату перш за все визначається 

широтою змісту обраної теми, що необхідно для її всебічного розкриття, висвітлення 

проблемних моментів, підходів різних науковців до вирішення досліджуваної проблематики.  

Рекомендований обсяг реферату 8-10 сторінок основного тексту. 

 

Структура  реферату: 

- Титульний аркуш; 

- Зміст; 

- Список використаних скорочень (у разі необхідності); 

- Вступ; 

- Основна частина (складається з розділів та підрозділів, які повинні розміщуватися 

під окремими заголовками); 

- Висновки; 

- Список використаних джерел. 

На титульному аркуші реферату зазначаються: назва Міністерства, назва університету, 

кафедри; назва роботи; прізвище, ім’я та по-батькові студента, курс, особистий підпис; посада, 

прізвище та ініціали викладача. 

Вимоги до оформлення реферату: шрифт основного тексту – TimesNewRoman; розмір 

шрифту (кегель) – 14; відстань між рядками – 1,5; поля тексту: зверху, знизу – 2 см, ліворуч – 

3 см, праворуч – 1,5 см; нумерація сторінок – праворуч зверху. Титульний аркуш не 

нумерується. 
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Список використанихджерелоформляєтьсявідповідно до вимогДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

"Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання; ДСТУ 

ГОСТ 7.80:2007 "Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила 

складання".Посилання на використану літературу в текстіреферату оформляються в 

квадратних дужках ізпозначеннямїх порядкового номера в списку й сторінок через кому.  

 

Перелік тем для написання рефератів: 

 

1. Історичні аспекти реформування системи центральних органів виконавчої влади. 

2.  Інститут Президента України: проблеми правового регулювання. 

3.  Реформа правоохоронних органів в Україні. 

4.  Судова реформа: етапи та перспективи. 

5.  Поняття та загальна характеристика апарату органу державної влади. 

6. Організаційна структура публічного управління. 

7. Класифікація організаційних структур публічного управління. 

8. Загальна характеристика системи органів виконавчої влади. 

9. Місцеві державні адміністрації, їх правовий статус. 

10. Секретаріат Кабінету Міністрів України, його правовий статус, керівник, структура, 

повноваження. 

11. Апарат центральних органів виконавчої влади. 

12. Правовий статус Адміністрації Президента України. 

13. Рада національної безпеки і оборони України. 

14. Органи виконавчої влади  системі органів державної влади. 

15. Взаємодія місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в письмовому вигляді з 

використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється 

після завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 

 

Критерії оцінювання 
 

Бал Критерії 

24-25   Студент  вирішив всі  завдання  абсолютно  вірно  і  повно  дав  відповіді  на  

питання  як  теоретичного,  так  і   практичного  характеру.  Логічно  і  

послідовно  аргументував  і  виклав  свою  точку  зору. 

20-23   Студент  вирішив  завдання  з  1 помилкою, відповідь  на  питання  містить  

повне  розгорнуте,  правильне та обґрунтоване викладення матеріалу,  

допущено  2-3   помилки   при   вирішенні   практичних  завдань. 

15-19  Студент  правильно  і  повно  вирішив  більшість,  але  не  всі  завдання,  

відповідь  на  запитання  є  не  повністю аргументованою; допускає незначні 

неточності 

10-14     Студент   правильно  вирішив  половину  завдань;  думка  викладена  з  

порушенням  логіки  подання  матеріалу. Студент  правильно  вирішив  

ситуацію, проте не зовсім слушно аргументує її, або враховує не всі, а деякі 

умови ситуації. Вирішує декілька завдань  поверхнево. 

5-9   Студент вирішив трохи менше половини завдань; може дати визначення  

юридичного поняття. Відповідь  на запитання дає  неповно і поверхнево. 

0-4  Студент  не  вирішив  більшість  завдань  або  вирішив  неправильно;  відповіді  

на  питання є  неповними;  неправильно  обґрунтовує  своє  рішення. 
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6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 
Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-рейтинговою 

системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості 

модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок на 

семінарських заняттях та під час виконання самостійної роботи, розширення кількості 

підсумкових балів до 100. 

Семестровий контроль знань студентів здійснюється з дисципліни у формі Заліку.   

 

6.5. Шкала відповідності оцінок  
 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 90-100 

Дуже добре 

Добре 

82-89 

75-81 

Задовільно 

Достатньо 

69-74 

60-68 

Незадовільно 0-59 

 
 

 

7. Навчально-методична карта дисципліни 

 
Усього: 120 год., із них: лекції – 8 год., практичні заняття – 8 год., 

 модульний контроль – 8 год., самостійна робота – 96 год 

 

Змістові 
модулі 

(назви, бали) 

1.Теоретико-

правові засади 

регулювання 

суспільних 

відносин  

(57 балів) 

 

2. Основи 

конституційного права 

України 

(37 балів) 

3. Основи адміністративного 

права України 

(94 бали) 

Лекції  
(теми, бали) 

1. Поняття права та системи 
права 
(1 бал) 

 
2. Основи конституційного 

ладу  
 (1 бал) 

 
3. Суб’єкти 

адміністративного 
права 
(1 бал) 

 

 
4. 

Адміністративна 
відповідальність 

(1 бал) 

Практичні 
заняття 

(теми, бали) 

1.Загальна характеристика 
правовідносин 

(10 балів) 

 
2. Конституційно-правові засади 
статусу людини і громадянина 

(10 балів) 

 
3. Державна служба 

(10 балів) 

 
4. Захист прав 

громадян у 
публічному 
управлінні 
(10 балів) 

Поточний 
контроль 

(вид, бали) 

Розрахункова робота (5 балів) 

Розрахункова робота (15 балів) 

Розрахункова робота (20 балів) 

Модульна контрольна 
Робота1 

(25  балів) 
 

Модульна контрольна 
Робота2 

(25  балів) 

Модульна контрольна 
Робота3 

(25  балів) 

Модульна контрольна 
Робота 4 
(25  балів) 

Підсумковий 
контроль 

(вид, бали) 

 
Залік 

100 балів 
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8. Рекомендована література 
 

Базова 

 

1. Загальна теорія держави і права: Підручник/ за заг.ред. В.М.Цвіка, В.Д.Ткаченко, 

О.В.Петришина. – Х.: Право, 2002. - 432 с. 

2. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. – Харків: Консум, 2001. – 

656 с. 

3. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: навч. посібник. – К.: Атіка, 2005, 592 с. 

4. Венгеров А.Б. Теория государства и права. 4.2: Теория права. Т. 1,2. М., 2004.  

5. Загальна теорія держави і права. За ред. Копейчикова В.В. - К., Юрінком, 2002. –367 с. 

6. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / СМ Тимченко, Р.А. Калюжний, 

С.М.Легуша. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007. - 296 с. 

7. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л.Конституційне право України: Підручник / за заг. ред. 

В. Л. Федоренка. – 4-е вид., перероб. і доопр.; передмова проф. В. М. Шаповала. – К.: 

2012. – 727 с. 

8. Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України. Повний курс: наич. посіб. 

/ О.В.Совгиря, Н.Г.Шукліна. — 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2012. 

— 544 с. 

9. Авер'янов В. Б. Державне управління: теорія і практика : Монографія / В. Б. Авер'янов, 

В. В. Цвєтков, В. М. Шаповал та ін. // Ред. В. Б. Авер'янов. – К.: Юрінком Інтер, 1998. 

– 431 с. 

10. Авер’янов В. Б. Вибрані наукові праці / [упоряд. : Андрійко О. Ф. (кер. кол.), 

Нагребельний В. П., Кисіль Л. Є., Педько Ю. С., Дерець В. А., Пухтецька А. А., 

Кірмач А. В., Люлька Л. В.]; за заг. ред. Ю. С. Шемшученка, О. Ф. Андрійко. – К. :Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – 448 с. 

11. Адміністративне право зарубіжнихкраїн : курс лекцій / за ред. О. В. Кузьменко. – К. 

:ЮрінкомІнтер, 2014. – 528 с. 

12. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч. : у 2 т. Т. 1 : 

Загальначастина / ред. кол. : В. Б. Авер’янов (голова) та ін. – К. :Юрид. думка, 2004–

2005. – 2004. – 592 с. 

13. Гурне Б. Державнеуправління / Пер. з франц. В.Шовкуна. - К.: Основи, 1993. - 165 с. 

14. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: Удвох томах: Т. 2. 

Особливачастина/ Ред.колегія: В.Б. Авер’янов (голова) та ін. – К.: Юрид. думка, 2005. 

– 624с. 

15. Стеценко С. Г. Адміністративне право України :підручник / С. Г. Стеценко. – К. : Атіка, 

2009. – 520 с. 

16. Адміністративне право України: основніпоняття :навч. посіб. / за заг. ред. 

І. П. Голосніченка. – К. : ГАН, 2005. – 232 c. 

17. Адміністративне право України: Підручник/ Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, 
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