
Інформаційна довідка 

 
1. Вид і назва: навчальна дисципліна «Правова регламентація публичного 

управління та адміністрування»  

2.  

3. Код:  

 

4. Тип: нормативна 

 

5. Рівень: доктор філософії 

 

6. Семестр, в якому викладається: 3 

 

7. Кількість кредитів ЄКТС: 10 

 

8. Лектор (викладач): Гайдученко Світлана Олександрівна 

 

8. Результати навчання: застосовувати акти законодавства в процесах реалізації 

права і свобод людини і громадянина та обирати механізми судового та позасудового 

захисту прав і свобод на основі знань щодо змісту, сутності та порядку розгляду 

адміністративних справ в позасудовому та судовому порядку, а також зарубіжного досвіду 

розгляду таких справ; використовувати професійно-профільні знання щодо організації 

структури та діяльності органу публічної влади (структурного підрозділу); застосовувати у 

практичній (професійній) діяльності акти законодавства, що регулюють сфери публічного 

управління, для вирішення завдань, закріплених за посадою/структурним 

підрозділом/організацією, органом влади; організувати процес проектування сучасних 

службових відносин, заснованих на європейських правових принципах; керуючись нормами 

чинного законодавства організувати процес щодо реалізації прав, обов’язків, 

відповідальності публічних службовців і проходження ними публічної служби; 

застосовувати акти законодавства в процесі реалізації службових відносин з метою 

виконання службових обов’язків та з урахуванням змісту службових відносин в органах 

державної влади та органах місцевого самоврядування; застосовувати організаційно-правові 

форми і засоби притягнення публічних службовців до юридичної відповідальності. 

 

9. Дисципліни, на які спирається: право,філософія, політологія. 

 

10.  Зміст: Змістовий модуль 1. Конституційна організація публічної влади. 

 Змістовий модуль 2. Правовий статус та повноваження публічно-владних інституцій 

Змістовий модуль 3. Підготовка та узгодження актів публічної адміністрації.  

   

11. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, обговорення тем, 

дискусійні методи, захист рефератів, самостійна робота з навчальною літературою, тестування. 

 

12. Мова навчання: українська 

 

 

 

 

 

 

 

 



Information reference 

 

1. Type and title: Educational discipline "Legal Regulation of Public management and 

administration" 

 

2. Code: 

 

3. Type: normative 

 

4. Level: Doctor of philosophy 

 

5. Semester when the discipline is delivered: 3 

 

6. Number of ECTS credits allocated: 10 

 

7. Name of lecturer(s): Gaiduchenko Svetlana Aleksandrovna 

 

8. Learning outcomes: To apply the acts of legislation in the process of implementing the 

rights and freedoms of man and citizen and to choose mechanisms for judicial and 

extrajudicial protection of rights and freedoms on the basis of knowledge about the 

content, essence and procedure for review of administrative cases in extrajudicial and 

judicial procedures, as well as foreign experience in handling such cases; Use 

professional-profile knowledge on the organization of the structure and activities of the 

public authority (structural unit); To apply in the practical (professional) activity the acts 

of legislation regulating the spheres of public administration, for solving the tasks 

assigned to the position / structural unit / organization, the authority; To organize the 

process of designing modern business relations, based on European legal principles; 

Guided by the rules of the current legislation to organize the process of realization of 

rights, duties, responsibility of public servants and their passing public service; To apply 

the acts of legislation in the process of implementing official relations in order to perform 

official duties and taking into account the content of service relations in state authorities 

and local self-government bodies; Apply organizational and legal forms and means of 

bringing civil servants to legal liability. 

 

9. Disciplines are based on: Law, philosophy, political science. 

 

10. Contents: Module 1.Constitutional organization of public authority; Module 2. Legal 

status and powers of public authorities Module 3. Preparation and approval of acts of 

public administration/ 

 

11. Teaching forms and methods: lectures, practical employments, discussions that, 

debatable methods, defence of reports, independent work on educational literature, testing. 

 

12. Language of instruction: Ukrainian 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка 

 

1. Тип и название: учебная дисциплина “Правовая регламентация публичного 

управления и администрирования” 

  

2. Код: 

 

3. Тип: нормативная 

 

4. Уровень: доктор философии 

 

5. Семестр, в котором преподаётся: 3 

 

6. Количество кредитов ЕКТС: 10 

 

7. Лектор (преподаватель): Гайдученко Светлана Александровна 

 

8. Результаты обучения:  
применять акты законодательства в процессах реализации прав и свобод человека 

и гражданина и выбирать механизмы судебного и внесудебного защиты прав и 

свобод на основе знаний о содержании, сущности и порядка рассмотрения 

административных дел во внесудебном и судебном порядке, а также зарубежного 

опыта рассмотрения таких дел; использовать профессионально-профильные 

знания по организации структуры и деятельности органа публичной власти 

(структурного подразделения); применять в практической (профессиональной) 

деятельности акты законодательства, регулирующих сферы публичного 

управления, для решения задач, закрепленных по должности / структурным 

подразделением / организацией, органом власти; организовать процесс 

проектирования современных служебных отношений, основанных на европейских 

правовых принципах; руководствуясь нормами действующего законодательства 

организовать процесс по реализации прав, обязанностей, ответственности 

публичных служащих и прохождения ими публичной службы; применять акты 

законодательства в процессе реализации служебных отношений с целью 

выполнения служебных обязанностей и с учетом содержания служебных 

отношений в органах государственной власти и органах местного самоуправления; 

применять организационно-правовые формы и средства привлечения публичных 

служащих к юридической ответственности. 

 

9. Дисциплины, на которые опираются:  право, философия, политология. 

 

10. Содержание: Содержательный модуль 1. Конституционная организация 

публичной власти. Содержательный модуль 2. Правовой статус и полномочия 

публично-властных институтов содержательный модуль 3. Подготовка и 

согласование актов публичной администрации. 

 

11. Формы и методы обучения: лекции, практические занятия, обсуждения тем, 

дискуссионные методы, защита рефератов, самостоятельная работа по учебной 

литературе, тестирование. 

 

12. Язык обучения: украинский 


