
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЗАХИСТ ПРАВ У СФЕРІ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН» 

 
ТЕМА 1. Етапи розвитку вітчизняних наукових досліджень у сфері захисту прав, 

свобод та інтересів осіб в публічно-правових відносинах 

 
Наукові дослідження правових спорів у публічно-правових відносинах кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. (до 1917 р.). Наукові дослідження правових спорів у публічно-правових відносинах 

радянського періоду (1917–1991 р.р.). Наукові дослідження правових спорів у публічно-правових 

відносинах новітнього часу (від 1991 р.).  

 

ТЕМА 2. Публічно-правові відносини, їх поняття, зміст та особливості 

 
Публічно-правові відносини як особлива сфера функціонування держави та суспільства. 

Поняття та особливості публічно-правових відносин. Зміст публічно-правових відносин. 

Структура публічно-правових відносин. 

 

ТЕМА 3. Публічно-правовий спір як правова категорія 

 
Дискусійні проблеми визначення публічно-правового спору. Правова природа спорів, що 

виникають у публічно-правових відносинах. Розмежування публічно-правових та 

приватноправових спорів. Адміністративно-правовий спір як категорія юридичного спору. 

Співвідношення публічно-правового та адміністративно-правового спору. Поняття та особливості 

публічно-правових спорів, які належать до юрисдикції адміністративного суду. Структура 

публічно-правового спору.  

 

ТЕМА 4. Суб’єкт владних повноважень як сторона публічно-правового спору  
 
Поняття та ознаки суб’єкта владних повноважень як учасника публічно-правового спору. 

Види суб’єктів владних повноважень у публічно-правових відносинах. Суб’єкт владних 

повноважень як позивач в адміністративному процесі, його правовий статус. Суб’єкт владних 

повноважень як відповідач в адміністративному процесі, його процесуальні права та обов’язки.   

 

ТЕМА 5. Види публічно-правових спорів 

 
Виборчий спір як різновид публічно-правового спору. Податковий спір: поняття, види та 

характерні особливості. Публічно-правові спори з приводу обмеження прав на мирні зібрання. 

Публічно-правовий спір з приводу оскарження нормативно-правових актів. Публічно-правові 

спори щодо публічної служби в Україні. Публічно-правовий спір у сфері інтелектуальної 

власності. Публічно-правові спори у сфері державної реєстрації. 

 

ТЕМА 6. Особливості позасудового захисту прав у сфері публічно-правових 

відносин 

 
Право на звернення та його реалізація. Оскарження в адміністративному порядку та його 

особливості в окремих сферах публічно-правових відносин. Оскарження у сфері діяльності 

податкових органів. Оскарження у сфері діяльності органів поліції. Види альтернативних 

(позасудових) способів вирішення публічно-правового спору. Медіація. Переговори. 
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ТЕМА 7. Особливості судового захисту прав у сфері публічно-правових відносин 

 
Еволюція порядку судового захисту прав у сфері публічно-правових відносин. Публічно-

правові спори, що підвідомчі адміністративним судам України. Подання адміністративного 

позову. Права фізичних та юридичних осіб як об’єкт захисту в адміністративному судочинстві 

України. Апеляційне та касаційне оскарження як гарантія захисту прав у публічно-правових 

спорах. Процесуальні засоби захисту прав фізичних та юридичних осіб у сфері публічно-правових 

відносин. Виконання судових рішень як гарантії захисту прав фізичних та юридичних осіб у сфері 

публічно-правових відносин. 

 

ТЕМА 8. Передумови підвищення ефективності захисту прав, свобод та інтересів 

осіб в публічно-правових відносинах 

 
Контроль суду за виконанням ухваленого ним рішення у сфері публічно-правових відносин. 

Юридична відповідальність за невиконання рішення адміністративного суду.  Проблемні питання 

захисту прав у сфері публічно-правових відносин. 

 


