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опис курсу:
Курс «Верховенство та публічне адміністрування» є необхідним для формування у майбутніх магістрів 
сучасного правового мислення, що базується на європейських цінностях, які ґрунтуються на визнанні 
і беззастережному сприйнятті найвищої цінності людини, її невідчужуваних прав і свобод, зв’язаність 
якими всіх гілок влади є безпосереднім проявом реалізації принципу верховенства права. Курс 
дає змогу зрозуміти місце верховенства права в діяльності  органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, а також   їх посадових та службових осіб, його роль  в забезпеченні прав  і 
свобод людини, зокрема мешканців територіальних громад,  в сфері надання  органами місцевого 
самоврядування публічних послуг.

мета та завдання курсу «Верховенство права в діяльності органів публічного адміністрування»:
•  утвердити в свідомості і стилі правового мислення студентів уявлень про верховенство права як 

загальногуманістичну цінність, яка стоїть на стороні прав і свобод людини, здатна «приборкати» 
владу, захистити людину від її волюнтаризму, забезпечити стабільність і динамізм в умовах 
глобалізованого світу.

•  привити навики використовувати складові – принципи верховенства права у практичній 
нормотворчій діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, в ухваленні 
правозастосовчих рішень.

•  сформувати вміння, які необхідно мати посадовим та службовим особам органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування самостійно аналізувати правову теорію і практику, і, як наслідок – 
оцінювати публічні послуги, під кутом зору дотримання складових верховенства права.

•  сформувати у студентів вмотивованість дотримуватися принципів верховенства права у майбутній 
роботі в органах державної влади і місцевого самоврядування.

міждисциплінароні зв’язки:
Курс поглиблює знання, одержані студентами при вивченні низки дисциплін на протязі їх
навчання в університеті. Опанування даного Курсу є важливою передумовою систематизації їх знань 
не тільки в межах юридичної, а й загальнотеоретичної підготовки. Курс сприятиме розширенню їхніх 
світоглядних уявлень про правові явища та процеси, що відбуваються в українській правовій системі. 
Окремий акцент на міжнародно-правовому аспекті має сприяти пошуку як у доктринальному, так і в 
прикладному вияві шляхів розв’язання проблемних питань розвитку публічного адміністрування в нашій 
країні.
Структура курсу опирається на попередньо набуті знання таких правничих дисциплін, як загальна теорія 
права, історія держави і права, історія політичних і правових вчень, конституційне право і міжнародне 
право. Завданням курсу є розвинути здатність аналізувати та розв’язувати комплексні проблеми в 
публічній (адміністративній) діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення 
нових цілісних знань у сфері теорії та практики публічного адміністрування.

у результаті вивчення дисципліни студент-магістрант повинен:
•  глибше познайомитися з витоками ідеї верховенства права;
•  мати чітке уявлення про сучасне розуміння верховенства права на основі освоєння його основних 

вимог;
•  набути навики впевнено відшукувати правильні рішення у ситуаціях, які виникають в роботі органів 

державної влади та місцевого самоврядування, на основі верховенства права, вміло використовуючи 
Конституцію, міжнародні документи, закони, інші нормативні матеріали та рішення Європейського 
Суду з прав людини;

•  вміти застосовувати ці вимоги при вирішенні конкретних завдань практичного характеру, 
запропонованих на семінарських заняттях, пов’язаних з його майбутньою діяльністю.

 

Контактна інформація:
Венгер Володимир Миколайович
venhervm@ukma.edu.ua
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Курс «Верховенство права та публічне адміністрування»

розКлад занять

№ тема дата  час 
проведення Форма зміни до 

розкладу

1
Тема 1. Генезис,  сутність та соціальна 
спрямованість принципу верховенства 
права, його основні складові 

18.09.2020
08.10.2020

18:00-20:50
18:00-19:20 (лекція)

2
Тема 2. Конституційність та законність як 
складові верховенства права в діяльності 
органів публічного адміністрування

23.10.2020 18:00-20:50 (лекція)

3 Тема 3. Принцип доступності в діяльності 
органів публічного адміністрування 30.10.2020 18:00-20:50 (лекція)

4
Тема 4. Право бути почутим як складова 
верховенства права в діяльності органів 
публічного адміністрування

06.11.2020 18:00-20:50 (лекція)

5 Тема 5. Прозорість в діяльності органів 
місцевого самоврядування 19.11.2020 18:00-20:50 (лекція)

6
Тема 6. Право на оскарження рішень 
органів публічного адміністрування та їх 
посадових осіб

26.11.2020 18:00-20:50 (лекція)

7 Тема 7. Принцип підзвітності в діяльності 
органів публічного адміністрування 11.12.2020 18:00-20:50 (лекція)

темИ для самостіЙноЇ роботИ

 ) Тема 1. Генезис,  сутність та соціальна спрямованість принципу верховенства права, його основні 
складові

 ) Тема 2. Конституційність та законність як складові верховенства права в діяльності органів 
публічного адміністрування.

 ) Тема 3. Принцип доступності в діяльності органів публічного адміністрування
 ) Тема 4. Право бути почутим як складова верховенства права в діяльності органів публічного 

адміністрування
 ) Тема 5. Прозорість в діяльності органів місцевого самоврядування
 ) Тема 6. Право на оскарження рішень органів публічного адміністрування та їх посадових осіб
 ) Тема 7. принцип підзвітності в діяльності органів публічного адміністрування

усі заняття проходитимуть на онлайн-платформі MS Teams
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праВИла оЦінЮВання знань студентіВ 

умови визначення наВчальноГо реЙтИнГу

бали Види робіт мах бал за кожну

10 Семінар (практичне заняття) 30

1 Підсумкова контрольна робота 20

1 Письмова робота (есе) 20

1 Залік 30

разом 100

Письмова робота у формі есе має на меті виявити здатність самостійно та критично осмислювати 
опанований матеріал за конкретною темою. Есе має бути підготовленим на вільну тему (у межах 
запропонованого викладачем напрямку) та виражати власне ставлення студента до певного питання, 
явища чи проблеми. Визначальними рисами есе, як правило, є цікава і оригінальна тема, наявність 
власної позиції студента, яка належно вмотивована та аргументована.
Орієнтовний обсяг есе 7-9 сторінок (шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 інтервал).

леКтор Курсу

Венгер  
Володимир миколайович   — 
кандидат юридичних наук, здійснює комплексні 
дослідження теоретичних засад та практики 
імплементації верховенства права та стандартів 
прав людини в Україні. Наукова діяльність 
спрямована на розробку і обґрунтування 
методик застосування критеріїв ефективності 
функціонування органів публічної влади у різних 
сферах: надання публічних послуг, організація 
та проведення виборів, судовий контроль за 
дотриманням прав людини. В. Венгер зараз 
розробляє конституційно-правову проблематику 
реалізації принципу поділу влади та обмеження 
дискреційних повноважень як складових 
верховенства права.
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план Курсу 

ВерхоВенстВо 
праВа та публічне 
адмініструВання



тема 1.  
ГенезИс, сутність 
та соЦіальна 
спрямоВаність 
прИнЦИпу 
ВерхоВенстВа праВа, 
ЙоГо осноВні сКладоВі 

 план:
 ) Витоки ідеї верховенства права та її еволюція 

в історії правової думки.
 ) Соціальна спрямованість верховенства права.
 ) Розуміння принципу верховенства права у 

зарубіжному та вітчизняному правознавстві: 
історія та сучасність.

 ) Поняття вимог (складових) верховенства 
права та їх класифікація.

 ) Зв’язаність держави природними 
невідчужуваними правами людини як вихідна 
вимога верховенства права.

 Z Поняття природності та невідчужуваності 
прав людини.
 Z Права людини як першоджерело права.

 ) Рівність у правах і свободах: характерні 
ознаки.

 ) Гендерна рівність, стан дотримання, шляхи 
вдосконалення та запобігання дискримінації 
за статевою ознакою.

 ) Заборона нерівного ставлення до ситуацій 
які можуть бути порівняні. Заборона рівного 
ставлення до нерівних ситуацій.

 ) Сучасне розуміння принципу правової 
визначеності. Основні аспекти правової 
визначеності, їх характеристика.

 ) Правова визначеність і «легітимні 
очікування». Недопустимість змін до гіршого 
як умова довіри до влади.

 ) Аналіз рішення національного суду щодо 
застосування принципу пропорційності.

 Контрольні питання:
1. Які причини спонукали появу та розвиток ідеї 

верховенства права?
2. Які припущення були покладені в основу 

принципу верховенства права?
3. Що єднає, а що розмежовує розуміння 

принципу верховенства права у вітчизняному 
та зарубіжному правознавстві?

4. Які складові верховенства права, на тепер, є 
найважливішими?

5. Чому права людини вважаються вихідною 
вимогою верховенства права?

6. Що єднає та що розмежовує концепції 
верховенства права та правової держави?

7. В чому полягає суперечність між 
верховенством права та соціальною 
державою, яким чином її можливо подолати?

8. Що спонукало виокремленню, поміж інших 
принципів права, принципу рівності?

9. Які характерні ознаки рівності у правах і 
свободах? 

10.  Що таке дискримінація, чому вона є 
недопустимою? 

11. В чому суть гендерної рівності і чи можливе її 
абсолютне досягнення?

12.  В чому полягають «легітимні очікування»?
13. Яка роль публічної влади в забезпеченні 

дієвості вимоги недопустимості змін до 
гіршого?

14.  В чому полягає реалізація принципу правової 
визначеності  при здійсненні органами 
публічного адміністрування правотворчих 
функцій?
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Курс «Верховенство права та публічне адміністрування»

 література

 r Аллан, Т. Р. С. Конституційна справедливість: 
ліберальна теорія верховенства права / Т.Р.С. 
Аллан ; пер. з англ. Ростислава Семківа. - 
К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська 
академія", 2008. - 385 с. -  Включ. покажч.

 r Козюбра М.І. «Верховенство права: українські 
реалії і перспективи» // Козюбра М.І. «Право 
України» №3., 2010. – с.6-18;

 r Козюбра М.І. Верховенство права і 
соціалізація держав //  Козюбра М.І. «Наукові 
записки НаУКМА.Т.103.Юридичні науки», К., 
2010. - С.3-11

 r Орзих М. Верховенство права – принцип 
практической деятельности государства и 
общества // Юридический вестник. – 1997. - № 
3.

 r  Патей-Братасюк М. Г. Верховенство права: 
традиція доктрини і потенціал практики 
: монографія / М. Г. Патей-Братасюк, 
В. Д. Гвоздецький, О. Г. Мурашин, О. А. 
Мартиненко, С. Г. Благовісний; ред.: М. Г. 
Патей-Братасюк; Акад. упр. МВС. - К. : Вид-во 
Європ. ун-ту, 2010. - 535 c.

 r  Принцип верховенства права: проблеми 
теорії та практики : монографія : у 2 кн. Кн. 
2. Принцип верховенства права у діяльності 
держави та в адміністративному праві / ред.: 
В. Б. Авер'янов; НАН України, Ін-т держави і 
права ім. В.І. Корецького. - К. : Конус-Ю, 2008. 
- 311 c.

 r  Селіванов, А. О. Конституційна юрисдикція : 
поняття, зміст, принцип верховенства права, 
правові позиції по справах прав людини і 
конституційних конфліктів у сфері публічної 
влади : монографія / А.О. Селіванов. - Київ : Ін 
Юре, 2008. - 120 с.

 r Таманага, Браян. Верховенство права : 
історія, політика, теорія / Браян Таманага ; 
пер. з англ. Андрія Іщенка. - К. : Видавничий 
дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - 205 
c.

 r The Rule of Law: Ideal or Ideology. Carswell, 
1987.

 r  The Rule of Law: Konrad-Adenauer., Stiftung 
e.v., Sankt Augustin., 1997

 r  Ronald Dworkin,"Political Judges and the Rule 
of Law," in A Matter of Principle . Cambridge, 
MA: Harvard University Press, 1985
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тема 2.  
КонстИтуЦіЙність 
та заКонність яК 
сКладоВі ВерхоВенстВа 
праВа В діяльності 
орГаніВ публічноГо 
адмініструВання 

 план:
 ) Пріоритетне становище Конституції в системі 

джерел національного права.
 ) Пряма дія норм Конституції як умова втілення 

її змісту в соціальну практику.
 ) Конституція і публічне адміністрування.
 ) Підпорядкування діяльності органів публічної 

влади принципу «те, що прямо не дозволено 
законом, заборонено» (стаття 19 Конституції 
України)

 ) Особливості дотримання законності при 
наданні органами державної влади та 
місцевого самоврядування публічних послуг.

 ) Розв’язання практичного завдання щодо 
подолання конфлікту інтересів при наданні 
публічних послуг.

 ) Розв’язання практичного завдання, на 
прикладі судового рішення, щодо законності  
нормативних актів та індивідуальних актів-
рішень органів державної влади та місцевого 
  самоврядування.

 практичне завдання:
В межах поставленого завдання на основі 
конкретної фабули та залежно від активності і 
рівня підготовки студенти повинні аргументувати 
вирішення конкретної справи із застосуванням 
складових вимог верховенства права. 
Безпосереднє завдання формується викладачем на 
основі конкретного судового рішення. Наприклад, 
Постанова Одеського окружного адміністративного 
суду від 20.11.14 року по справі №815/6135/14п 
чи Постанови Окружного адміністративного суду 
Автономної республіки Крим від 18 грудня 2012, 
справа №2а-13413/12/0170/15.
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Курс «Верховенство права та публічне адміністрування»

 Контрольні питання:
1. Що собою являє Конституція, як акт установчої 

влади народу?
2. Чим обґрунтовується пріоритетне становище 

Конституції  в системі джерел національного 
права України?

3. На чому ґрунтується та як відбивається на 
практиці пряма дія норм Конституції?

4. Яка роль Конституційних норм для публічного 
адміністрування?

5. В чому полягає різниця вимог законності 
до органів публічної влади та пересічних 
громадян?

6. Які існують особливості дотримання 
законності при наданні органами публічної 
влади адміністративних послуг?

7. Які законні шляхи подолання конфлікту 
інтересів?

8. Які вимоги висуваються, з точки зору 
законності, до локальних нормативно-
правових актів органів публічного 
адміністрування?

9. Які вимоги висуваються, з точки зору 
законності, до індивідуальних актів-рішень 
органів публічного адміністрування?

 література

 r Головатий С. „Верховенство закону” versus 
„верховенство права”: філологічна помилка, 
професійна недбалість чи науковий догматизм?//
Вісник Академії павових наук України: 2003, № 
2-3.

 r Козюбра М. Принцип верховенства права і 
верховенства Конституції: співвідношення // В 
зб.: Конституційне будівництво в Україні: теорія та 
практика. Ужгород. „Закарпаття”, 2000.

 r  Козюбра М. Правовий закон: проблема критеріїв 
// Вісник Академії правових наук України, 2003, № 
2-3.

 r Принцип верховенства права в діяльності 
держави та в адміністративному праві.. К., 2008

 r Рабинович П. Конституційний принцип 
верховенства права // Юридический вестник. – 
1997., - № 3

 r Селиванов В. Методологічні проблеми 
запровадження конституційних принципів 
„верховенства права” і „верховенства закону”// 
Право України. – 1997. - № 6.

 r Таманага Браян. Верховенство права. Історія. 
Політика. Теорія.. К., 2007.
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тема 3.  
прИнЦИп доступності 
В діяльності 
орГаніВ публічноГо 
адмініструВання

 план:
 ) Загальна дискусія щодо розуміння принципу  

доступності в діяльності органів державної 
влади та місцевого самоврядування, як 
забезпечення фактичної можливості кожної 
особи (мешканця громади) звернутися 
до органу державної влади та місцевого 
самоврядування за отриманням  публічної 
послуги або з іншими питаннями, вирішення 
якого належить до повноважень цих органів.

 ) Дискусія: напрацювання критеріїв та  
стандартів доступності в діяльності конкретних 
органів місцевого самоврядування.

 ) Аналіз чинної законодавчої бази, яка регулює 
питання доступності в тому числі локальних 
нормативних актів.

 ) Розв’язання практичного завдання, на 
базі судового рішення, щодо застосування 
принципу доступності .

 практичне завдання:
В межах поставленого завдання на основі 
конкретної фабули та залежно від активності і 
рівня підготовки студенти повинні аргументувати 
вирішення конкретної справи із застосуванням 
складових вимог верховенства права. 
Безпосереднє завдання формується викладачем на 
основі конкретного судового рішення. 
Наприклад, Постанови Вищого адміністративного 
суду України  від 12 червня 2014 року,  справа № 
К/9991/47009/11.
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Курс «Верховенство права та публічне адміністрування»

 Контрольні питання:
1. Які конкретні вимоги щодо реалізації 

принципу доступності повинні бути закріплені 
на законодавчому рівні?

2. Які конкретні вимоги щодо реалізації 
принципу доступності повинні бути закріплені 
на рівні локальної нормотворчості?

3. Як вітчизняне законодавство на 
загальнодержавному закріплює принцип 
доступності?

4. Які існують Європейські нормативні документи 
щодо практичної реалізації принципу 
доступності?

5. Які критерії оцінки ефективності імплементації 
принципу доступності?

6. Які конкретні кроки повинні робити органи 
публічної влади для забезпечення реалізації 
принципу доступності?

7. У чому полягає роль конкретної посадової чи 
службової особи при забезпечення принципу 
доступності?

8. 

 література

 r Козюбра М. Принцип верховенства права та 
вітчизняна теорія і практика // Українське право. 
– 2006.

 r Козюбра М.І. Верховенство права – 
основоположний принцип правової і політичної 
системи України. В кн.: Правова система України: 
історія, стан та перспективи. Харків, 2008. с.148-
173.

 r Принцип верховенства права у діяльності 
держави та в адміністративному праві / [за заг. 
ред. Ю.С. Шемшученка] ; Національна академія 
наук України, Інститут держави і права ім. В.М. 
Корецького. - Київ : Конус-Ю, 2008. - 311 с.

 r Принцип верховенства права: проблеми теорії 
та практики : монографія : у 2 кн. Кн. 2. Принцип 
верховенства права у діяльності держави та в 
адміністративному праві / ред.: В. Б. Авер’янов; 
НАН України, Ін-т держави і права ім. В.І. 
Корецького. - К. : Конус-Ю, 2008. - 311 c.

 r Рабинович П. Конституційний принцип 
верховенства права // Юридический вестник. – 
1997., - № 3

 r Таманага Браян. Верховенство права. Історія. 
Політика. Теорія.. К., 2007.

 r Футей Б. Становлення правової держави: Україна 
1991-2001 рр. К., ЮрІнком-Інтер., 2001.
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тема 4.  
праВо бутИ почутИм яК 
сКладоВа ВерхоВенстВа 
праВа В діяльності 
орГаніВ публічноГо 
адмініструВання

 план:
 ) Відображення права особи бути почутою 

(вислуханою) в європейських нормативних 
документах.

 ) Складові елементи права особи бути почутою.
 ) Стан втілення європейських стандартів 

«права бути почутим» в українському    
законодавстві зокрема в локальних 
нормативних актах органів державної влади 
та місцевого самоврядування. 

 ) «Право бути почутим» в рішеннях 
органів державної влади та місцевого 
самоврядування ( аналіз практичних справ) 
. Виявлення недоліків та можливих шляхів 
вдосконалення.

 ) Розв’язання практичного завдання, на базі 
судового рішення, щодо застосування права 
особи бути почутою .

 практичне завдання:
В межах поставленого завдання на основі 
конкретної фабули та залежно від активності і 
рівня підготовки студенти повинні аргументувати 
вирішення конкретної справи із застосуванням 
складових вимог верховенства права. 
Безпосереднє завдання формується викладачем на 
основі конкретного судового рішення. 
Наприклад, постанова Попаснянського районного 
суду Луганської області від 05.05.2015р., справа 
№423/233/15.
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Курс «Верховенство права та публічне адміністрування»

 Контрольні питання:
1. Які існують Європейські нормативні документи 

щодо практичної реалізації права бути 
почутим?

2. Які складові елементи права бути почутим?
3. В чому полягає різниця у забезпеченні права 

бути почутим конкретної особи та великої 
кількості людей?

4. Які конкретні кроки повинні робити органи 
публічної влади для забезпечення реалізації 
права бути почутим?

5. Як вітчизняне законодавство на 
загальнодержавному та локальному рівнях 
закріплює право бути почутим?

6. 

 література

 r Аллан Т.Р.С. Конституційна справедливість. 
Ліберальна теорія верховенства права. К., 2008.

 r Козюбра М.І. Верховенство права – 
основоположний принцип правової і політичної 
системи України. В кн.: Правова система України: 
історія, стан та перспективи. Харків, 2008. с.148-
173.

 r Принцип верховенства права у діяльності 
держави та в адміністративному праві / [за заг. 
ред. Ю.С. Шемшученка] ; Національна академія 
наук України, Інститут держави і права ім. В.М. 
Корецького. - Київ : Конус-Ю, 2008. - 311 с.

 r Принцип верховенства права: проблеми теорії 
та практики : монографія : у 2 кн. Кн. 2. Принцип 
верховенства права у діяльності держави та в 
адміністративному праві / ред.: В. Б. Авер’янов; 
НАН України, Ін-т держави і права ім. В.І. 
Корецького. - К. : Конус-Ю, 2008. - 311 c.

 r Європейська хартія місцевого самоврядування.
 r Резолюція Ради Європи (77) 31 про захист особи 

відносно актів адміністративних органів, 
 r Рекомендація Ради Європи № R (80) 2 щодо 

здійснення дискреційних повноважень 
адміністративними органами, 

 r Рекомендація Ради Європи №R(87)16 щодо 
адміністративних процедур, які зачіпають велику 
кількість осіб

 r Справа «Дземюк проти України»  http://
zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_a51/
print1444492452420208
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тема 5  
прозорість В діяльності 
орГаніВ місЦеВоГо 
самоВрядуВання

 план:
 ) Дискусія щодо співвідношення понять: 

прозорість, відкритість і гласність.
 ) Європейські стандарти прозорості в діяльності 

органів державної влади та місцевого 
самоврядування ( обговорення нормативних 
актів, які регламентують надання публічних 
послуг).

 ) Дискусія щодо стану втілення європейських 
стандартів прозорості в діяльності 
органів державної влади та місцевого 
самоврядування, аналіз чинної законодавчої 
бази (позитивні риси і недоліки).

 ) Практичне завдання (розробка веб-сайту 
органу місцевого самоврядування, з 
урахуванням реалізації принципів прозорості 
та доступності).

 практичне завдання:
В межах поставленого завдання студентам 
пропонується напрацювати структуру відображення 
процесу надання певної адміністративної послуги 
на офіційному веб-сайті конкретного органу 
місцевого самоврядування або органу державної 
влади, що безпосередньо пов’язаний із надання 
громадянам адміністративних послуг.
З метою активного опрацювання тематики, 
студенти розподіляються на дві групи: 1 – 
представники органу влади; 2- представники 
громадськості. В режимі рольової гри 
опрацьовується оптимальний перелік формальних 
вимог до веб-сайту органу публічної влади 
в частині відображення алгоритму надання 
конкретної адміністративної послуги.
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Курс «Верховенство права та публічне адміністрування»

 Контрольні питання:
1. Яка на Вашу думку інформація обов’язково 

повинна бути відображена на офіційному веб-
сайті органу публічної влади?

2. Як часто повинна оновлюватись інформація 
про діяльність органу публічної влади у 
офіційних джерелах інформації?

3. Які обмеження можуть бути застосовані при 
наданні відповіді на інформаційний запит?

4. Які конкретні кроки повинні робити органи 
публічної влади для забезпечення реалізації 
принципу прозорості?

5. Як вітчизняне законодавство на 
загальнодержавному та локальному рівнях 
закріплює принцип прозорості?

6. Яких заходів може/повинен вживати 
орган публічної влади для безумовного 
гарантування принципу прозорості?

 література

 r Козюбра М.І. Верховенство права – 
основоположний принцип правової і політичної 
системи України. В кн.: Правова система України: 
історія, стан та перспективи. Харків, 2008. с.148-
173.

 r Принцип верховенства права у діяльності 
держави та в адміністративному праві / [за заг. 
ред. Ю.С. Шемшученка] ; Національна академія 
наук України, Інститут держави і права ім. В.М. 
Корецького. - Київ : Конус-Ю, 2008. - 311 с.

 r Принцип верховенства права: проблеми теорії 
та практики : монографія : у 2 кн. Кн. 2. Принцип 
верховенства права у діяльності держави та в 
адміністративному праві / ред.: В. Б. Авер’янов; 
НАН України, Ін-т держави і права ім. В.І. 
Корецького. - К. : Конус-Ю, 2008. - 311 c.

 r Селіванов, А. О. Конституційна юрисдикція : 
поняття, зміст, принцип верховенства права, 
правові позиції по справах прав людини і 
конституційних конфліктів у сфері публічної влади 
: монографія / А.О. Селіванов. - Київ : Ін Юре, 
2008. - 120 с.
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тема 6.  
праВо на осКарЖення 
ріШень орГаніВ 
публічноГо 
адмініструВання та Їх 
посадоВИх осіб 

 план:
 ) Право на оскарження та його види (форми).
 ) Скарга як вимога про поновлення права, 

порушеного рішеннями, діями   органів 
державної влади, місцевого самоврядування 
та їх посадових осіб. Аналіз Закону України 
«Про звернення громадян» про основні 
вимоги до форми скарги та її змісту.

 ) Обов’язки органів державної влади та 
місцевого самоврядування, їх посадових осіб 
щодо розгляду скарг.

 ) Судовий порядок оскарження рішень органів 
державної влади, місцевого самоврядування 
та їх посадових осіб.

 ) Правозахисна роль практики Європейського 
суду з прав людини ( аналіз судового рішення).

 ) Розв’язання практичного завдання, на базі 
судового рішення, щодо реалізації права на 
оскарження та вибору методу захисту своїх 
прав.

 практичне завдання:
В межах поставленого завдання на основі 
конкретної фабули та залежно від активності і 
рівня підготовки студенти повинні аргументувати 
вирішення конкретної справи із застосуванням 
складових вимог верховенства права. 
Безпосереднє завдання формується викладачем на 
основі конкретного судового рішення. 
Наприклад, постанова по справі №2-а-846/11, 
розглянутій Жовтневим районним судом м. 
Дніпропетровська  01.12.11 р.
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Курс «Верховенство права та публічне адміністрування»

 Контрольні питання:
1. В чому полягає суть права на оскарження, 

який його зв'язок з правами людини?
2. Яким чином право на оскарження закріплено 

в нормативно – правових актах України?
3. Які існують форми оскарження, в чому їх 

переваги?
4. Які основні вимоги до форми і змісту скарги?
5. Які обов’язки органів публічної влади 

стосовно розгляду скарг?
6. Чим відрізняється процес розгляду скарги 

(позовної заяви) в адміністративних судах від 
інших юрисдикцій?

7. 

 література

 r Аллан Т.Р.С. Конституційна справедливість. 
Ліберальна теорія верховенства права. К., 2008.

 r Головатий С. Верховенство права: Монографія: У 
3-х кн. — К.: Вид-во «Фенікс», 2006,1747 с. 

 r Козюбра М.І. Верховенство права – 
основоположний принцип правової і політичної 
системи України. В кн.: Правова система України: 
історія, стан та перспективи. Харків, 2008. с.148-
173.

 r Принцип верховенства права у діяльності 
держави та в адміністративному праві / [за заг. 
ред. Ю.С. Шемшученка] ; Національна академія 
наук України, Інститут держави і права ім. В.М. 
Корецького. - Київ : Конус-Ю, 2008. - 311 с.

 r Принцип верховенства права: проблеми теорії 
та практики : монографія : у 2 кн. Кн. 2. Принцип 
верховенства права у діяльності держави та в 
адміністративному праві / ред.: В. Б. Авер’янов; 
НАН України, Ін-т держави і права ім. В.І. 
Корецького. - К. : Конус-Ю, 2008. - 311 c.

 r Селіванов, А. О. Конституційна юрисдикція : 
поняття, зміст, принцип верховенства права, 
правові позиції по справах прав людини і 
конституційних конфліктів у сфері публічної влади 
: монографія / А.О. Селіванов. - Київ : Ін Юре, 
2008. - 120 с.

 r Європейська хартія місцевого самоврядування.
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тема 7.  
прИнЦИп підзВітності 
В діяльності 
орГаніВ публічноГо 
адмініструВання

 план:
 ) Поняття підзвітності та її форм.
 ) Форми внутрішнього та зовнішнього о 

контролю за дотриманням прав людини та 
принципу законності.

 ) Дискусія щодо напрацювання критеріїв оцінки 
якості надання  органами державної влади та 
місцевого самоврядування  публічних послуг.

 ) Юридична відповідальність посадових осіб 
органів державної влади та  місцевого 
самоврядування ( аналіз відповідних 
складів кримінальних та адміністративних 
правопорушень).

 ) Практичне завдання щодо вибору способу 
захисту прав громадян від протиправних дій 
органів місцевої влади.

 практичне завдання:
В межах поставленого завдання на основі 
конкретної фабули та залежно від активності і 
рівня підготовки студенти повинні аргументувати 
вирішення конкретної справи із застосуванням 
складових вимог верховенства права. 
Безпосереднє завдання формується викладачем на 
основі конкретного судового рішення. 
Наприклад, рішення Господарського суду 
Черніговської області від 13 жовтня 2011 року, 
справа №5028/17/97/2011.
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 Контрольні питання:
1. Яким чином принцип підзвітності закріплено у 

чинній редакції Конституції України? 
2. Які основні форми громадського контролю за 

діяльністю органів публічної адміністрації?
3. Які існують форми взаємоконтролю органів 

місцевого самоврядування різних рівнів?
4. Які механізми може/повинен вжити орган 

публічної влади для підвищення імплементації 
принципу підзвітності перед громадянами?

5. Які механізми позитивного стимулювання 
відповідального ставлення посадових осіб до 
власних посадових обов’язків Ви назвали б?

6. Як впливає той чи інший вид юридичної 
відповідальності на рівень ефективності 
конкретної посадової особи?

7. Яке місце антикорупційних заходів, 
передбачених законодавством України, у 
системі інструментів забезпечення принципу 
підзвітності?

 література

 r Козюбра М.І. Верховенство права – 
основоположний принцип правової і політичної 
системи України. В кн.: Правова система України: 
історія, стан та перспективи. Харків, 2008. с.148-
173.

 r Принцип верховенства права у діяльності 
держави та в адміністративному праві / [за заг. 
ред. Ю.С. Шемшученка] ; Національна академія 
наук України, Інститут держави і права ім. В.М. 
Корецького. - Київ : Конус-Ю, 2008. - 311 с.

 r Принцип верховенства права: проблеми теорії 
та практики : монографія : у 2 кн. Кн. 2. Принцип 
верховенства права у діяльності держави та в 
адміністративному праві / ред.: В. Б. Авер’янов; 
НАН України, Ін-т держави і права ім. В.І. 
Корецького. - К. : Конус-Ю, 2008. - 311 c.

 r Селіванов, А. О. Конституційна юрисдикція : 
поняття, зміст, принцип верховенства права, 
правові позиції по справах прав людини і 
конституційних конфліктів у сфері публічної влади 
: монографія / А.О. Селіванов. - Київ : Ін Юре, 
2008. - 120 с.

 r Європейська хартія місцевого самоврядування.
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Курс «Верховенство права та публічне адміністрування»

 нормативно-правові акти

•  Конституція України
•  Кодекс адміністративного судочинства України
•  Кодекс України про адміністративні 

правопорушення
•  Кримінальний кодекс України
•  Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»
•  Закон України «Про звернення громадян»
•  Закон України «Про інформацію»
•  Закон України «Про доступ до публічної 

інформації»
•  Закон України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування»
•  Закон України «Про запобігання корупції»
•  Указ Президента України від 7 лютого 2008 

«Про заходи щодо забезпечення реалізації 
та гарантування конституційного права на 
звернення до органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування»

•  Постанова Кабінету Міністрів України № 737 
від 17.07.2009 р. «Про заходи впорядкування 
державних, у тому числі адміністративних 
послуг»

•  Постанова КМУ № 915 від 11.10.2010 р. 
«Про деякі питання надання платних 
адміністративних послуг»

•  Європейська хартія місцевого 
самоврядування;

•  Резолюція Ради Європи (77) 31 про захист 
особи відносно актів адміністративних органів

•  Рекомендація Ради Європи № R (80) 2 щодо 
здійснення дискреційних повноважень 
адміністративними органами

•  Рекомендація Ради Європи №R(87)16 щодо 
адміністративних процедур, які зачіпають 
велику кількість осіб.

 рішення національних судів:

1. Голосіївський районний суд м. Києва, справа 
№ 2-а-2438/11, 19.07.11року;

2. Одеський окружний адміністративний суд, 
справа №815/5615/14, 10.12.14 року ;

3. Полтавський окружний адміністративний суд, 
справа №816/1908/15, 17.06.15 року;

4. Згурівський районний суд Київської області, 
справа №365/988/14-а, 03.02.15 року;

5. Тернопільський окружний адміністративний 
суд, справа №819/3478/13-а, 06.02.14 року;

6. Рівненський окружний адміністративний суд, 
справа №817/917/15, 04.06.15 року;

7. Львівський апеляційний адміністративний 
суд, справа №876/1655/14, 26.04.15 року;

8. Запорізький окружний адміністративний суд, 
справа №0870/4777/12, 23.02.12 року;

 рішення Європейського суду  
з прав людини:

•  Справа «Дземюк проти України»  http://
zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_a51/
print1444492452420208

•  Справа «Шмушкович проти України» http://
zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_990/
print1444492452420208

•  Справа «Вєренцов проти України» http://
zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_945/
print1444492452420208

•  Справа «Овчаров і Хомич проти України» 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_777/
print1444492452420208

•  Справа "Фільштейн проти України"  http://
zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_489
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