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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

“Адміністративне право” — це самостійна юридична дисципліна, 
яка передбачена для вивчення типовим навчальним планом Мініс-
терства освіти і науки. Курс адміністративного права є складовою 
юридичної освіти і правового виховання представників інших спе-
ціальностей.

Мета вивчення дисципліни “Адміністративне право” — здобути 
знання стосовно правових інститутів державних та інших структур, 
а також широкого діапазону суспільних відносин, що складаються у 
сфері діяльності органів публічної адміністрації з урахуванням їх ад-
міністративно-правового регулювання.

Досягнення зазначеної мети забезпечується розв’язанням таких 
основних завдань:

• опанування знань щодо адміністративної правосуб’єктності ор-
ганів виконавчої влади, місцевого самоврядування, правових 
актів управління;

• вивчення змісту та гарантій прав громадян у державному уп-
равлінні, способів захисту цих прав;

• аналіз ролі і функцій державної служби, з’ясування змісту її ос-
новних інститутів;

• вивчення механізму контролю у сфері державного управління;
• вивчення проблем застосування адміністративної відповідаль-

ності та окремих складів правопорушень.
Міжпредметні зв’язки. У процесі вивчення дисципліни “Ад-

міністративне право” студенти здобувають знання з організації та 
функціонування системи державних органів виконавчої влади, що 
сприяє засвоєнню конституційного права України, розглядають спе-
цифіку прояву трудових відносин у сфері державної служби, опано-
вують основні інститути адміністративно-деліктного права, що дає 
змогу комплексно вирішувати проблеми притягнення особи до від-
повідальності, зокрема передбаченої нормами кримінального права 
України, тощо.

Основні вимоги до знань та умінь студентів. Студенти повинні 
знати: ключові поняття та визначення; перелік основних норматив-
но-правових актів, які регламентують здійснення державного уп-
равління та місцевого самоврядування; загальні засади регулювання 
відносин у сфері публічної адміністрації в Україні. Студенти повин-
ні вміти: користуватися нормативно-правовими актами; виступати 
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перед аудиторією; вести дискусію з правових питань; формулюва-
ти власні висновки та пропозиції з правових питань; висловлювати 
власне ставлення до проблеми, що розглядається; обґрунтовувати та 
відстоювати вибрану позицію. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
дисципліни 

“АдМіНіСТрАТИВНЕ ПрАВО”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2
Змістовий модуль і. Види адміністративно-правових 
норм

1 Предмет, метод і система адміністративного права. 
Адміністративно-правові норми, їх види

2 Державне управління і виконавча влада
3 Функції, форми і методи державного управління

Змістовий модуль іі. Особливості актів державного 
управління, вимоги до них

4 Особливості актів державного управління, їх види  
та вимоги до них
Змістовий модуль ііі. Особливості  
адміністративно-правового статусу державних службовців

5 Адміністративна правосуб’єктність. Загальна 
характеристика суб’єктів адміністративного права

6 Державна служба. Особливості адміністративно-правового 
статусу державних службовців

Змістовий модуль іV. Контроль і нагляд у державному 
управлінні

7 Контроль і нагляд за дотриманням законності  
і дисципліни в державному управлінні

Змістовий модуль V. Контроль з боку органів 
законодавчої влади

8 Контроль з боку органів законодавчої влади
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1 2
Змістовий модуль Vі. Контроль за дотриманням 
законності і дисципліни в державному управлінні з боку 
спеціальних контрольних органів

9 Контроль за дотриманням законності і дисципліни  
в державному управлінні з боку спеціальних контрольних 
органів
Змістовий модуль Vіі. Контроль з боку представницьких 
органів місцевого самоврядування

10 Контроль з боку представницьких органів місцевого 
самоврядування
Змістовий модуль Vііі. судовий контроль: поняття і види. 
Громадський контроль

11 Судовий контроль: поняття і види. Громадський контроль

Змістовий модуль іХ. Законодавство України  
про адміністративні правопорушення

12 Законодавство України про адміністративні 
правопорушення

13 Адміністративно-процесуальна діяльність. Провадження  
у справах про адміністративні правопорушення

Змістовий модуль Х. Поняття та принципи 
адміністративної відповідальності. Підстави 
адміністративної відповідальності

14 Поняття та принципи адміністративної відповідальності. 
Підстави адміністративної відповідальності

Змістовий модуль Хі. Адміністративна деліктність
15 Адміністративна деліктність

Змістовий модуль Хіі. Види адміністративних стягнень 
і загальні правила їх накладення

16 Види адміністративних стягнень і загальні правила 
їх накладення
Змістовий модуль Хііі. Адміністративна відповідальність 
за правопорушення, що посягають на права та свободи 
громадян

17 Адміністративна відповідальність за правопорушення, що 
посягають на права та свободи громадян
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1 2
Змістовий модуль ХіV. Адміністративна відповідальність 
за правопорушення, що посягають на власність

18 Адміністративна відповідальність за правопорушення, 
що посягають на власність
Змістовий модуль ХV. Адміністративна відповідальність 
за правопорушення у сфері господарської діяльності

19 Адміністративна відповідальність за правопорушення 
у сфері господарської діяльності
Змістовий модуль ХVі. Адміністративна відповідальність 
за правопорушення, що посягають на громадський 
порядок і громадську безпеку

20 Адміністративна відповідальність за правопорушення, 
що посягають на громадський порядок і громадську безпеку
Змістовий модуль ХVіі. Адміністративна 
відповідальність за правопорушення, що посягають на 
встановлений порядок управління

21 Адміністративна відповідальність за правопорушення, 
що посягають на встановлений порядок управління

Разом годин: 108

ЗМіСТ  
дисципліни  

“АдМіНіСТрАТИВНЕ ПрАВО”

Змістовий модуль і. Види адміністративно-правових норм

Тема 1. Предмет, метод і система адміністративного права. 
Адміністративно-правові норми, їх види

Адміністративне право України як галузь права. Предмет і метод 
адміністративного права. Система адміністративного права. Понят-
тя та особливості адміністративно-правових норм. Класифікація ад-
міністративно-правових норм: за формою вираження; за становищем 
учасників правовідносин; за змістом; за порядком дії у просторі, часі 
та за колом осіб; залежно від порядку реалізації прав та обов’язків 
учасників адміністративно-правових відносин. Адміністративна нор-
мотворчість та адміністративне розпорядництво. Джерела адміністра-
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тивного права. Систематизація адміністративного права (кодифікація 
та інкорпорація). Поняття та основні риси адміністративно-правових 
відносин. Передумови вступу суб’єктів адміністративного права у 
конкретні адміністративно-правові відносини. Види адміністратив-
но-правових відносин. Основні поняття: “адміністративне право”, 
“адміністративно-правова норма”.

Література: I — [1; 36];
II — [5, с. 19–46; 7, с. 60–94; 10, с. 27–47];

III — [1; 8]

Тема 2. державне управління і виконавча влада 
Управління як соціальне явище. Державне управління. Функції 

державного управління. Особливості правового статусу Президен-
та України. Сутніть виконавчої влади. Співвідношення виконавчої 
влади, державного управління та адміністративного права. Основні 
поняття: “виконавча влада”, “державне управління”, “місцеве само-
врядування”.

Література: I — [1; 39; 40];
II — [5, с. 5–18; 7, с. 17–24; 9, с. 73–82; 10, с. 12–27];

III — [1; 10]

Тема 3. Функції, форми і методи державного управління
Поняття функцій державного управління. Види функцій держав-

ного управління. Правові та неправові форми державного управлін-
ня. Переконання, заохочення, примус в адміністративному праві. 
Основні поняття: “функція державного управління”, “форма держав-
ного управління”, “метод державного управління”.

Література: I — [1; 36; 39];
II — [5, с. 115–158; 7, с. 94–103; 9, с. 82–91; 10, с. 101–113];

III — [3; 10]

Змістовий модуль іі. Особливості актів державного  
управління, вимоги до них

Тема 4. Особливості актів державного управління, їх види та 
вимоги до них 

Нормативні акти управління як форма державного управлін-
ня. Вимоги до актів управління. Адміністративна нормотворчість, її 
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суб’єкти. Процедури підготовки і прийняття правових актів управ-
ління.

Класифікація актів державного управління. Дія актів державного 
управління. Індивідуальні (ненормативні, адміністративні) акти уп-
равління. Основні поняття: “нормативний акт управління”, “індиві-
дуальний акт управління”.

Література: I — [1; 36; 39];
II — [5, с. 126–131; 10, с. 137–179];

III — [7; 9]

Змістовий модуль ііі. Особливості адміністративно-правового 
статусу державних службовців

Тема 5. Адміністративна правосуб’єктність. Загальна  
характеристика суб’єктів адміністративного права

Загальна характеристика суб’єктів адміністративного права. Ос-
нови адміністративно-правового статусу громадян. Поняття, ознаки 
та правове становище органів виконавчої влади. Види органів вико-
навчої влади. Система органів виконавчої влади та принципи їх бу-
дови. Органи місцевого самоврядування. Адміністративно-правовий 
статус об’єднань громадян. Основні поняття: “суб’єкт адміністратив-
ного права”, “орган виконавчої влади”, “орган місцевого самовряду-
вання”.

Література: I — [1; 36; 37; 39, 40];
II — [5, с. 47–115; 10, с. 47–130];

III — [4; 7; 9]

Тема 6. державна служба. Особливості адміністративно-
правового статусу державних службовців

Поняття державної служби. Державні службовці як суб’єкти ад-
міністративного права. Права й обов’язки державних службовців. 
Посада і посадова особа. Співвідношення понять “посадова особа” і 
“службова особа”. Класифікація державних службовців. Проходжен-
ня служби в державних органах. Відповідальність і соціальний захист 
державних службовців. Основні поняття: “державна служба”, “служ-
ба в органах місцевого самоврядування”, “посадова особа”, “службова 
особа”.

Література: I — [1; 10; 36; 37; 39; 40];
II — [5, с. 47–115; 10, с. 47–130];

III — [4; 7; 9]
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Змістовий модуль іV. Контроль і нагляд у державному 
управлінні

Тема 7. Контроль і нагляд за дотриманням законності  
і дисципліни в державному управлінні

Контроль як функція держави. Поняття режиму законності і дис-
ципліни в державному управлінні. Способи забезпечення законності 
і дисципліни в державному управлінні: загальна характеристика. 
Звернення громадян як спосіб забезпечення законності в державно-
му управлінні.

Зміст понять “контроль”, “нагляд”, “аудит”, “моніторинг”, їх спів-
відношення. Види контролю в державному управлінні. 

Адміністративно-правові режими.
Основні поняття: “контроль”, “нагляд”, “аудит”, “моніторинг”.

Література: I — [1; 13];
II — [5, с. 224–244; 7, с. 427–46; 9, с. 123–152];

III — [4; 7; 9]

Змістовий модуль V. Контроль з боку органів законодавчої 
влади

Тема 8. Контроль з боку органів законодавчої влади
Особливості парламентського контролю, його місце у системі 

державного контролю. Безпосередній (прямий) і непрямий пар-
ламентський контроль. Контрольні функції комітетів парламенту. 
Тимчасові спеціальні комісії та тимчасові слідчі комісії. Правовий 
статус і повноваження спеціалізованих контрольних органів парла-
менту (Рахункова палата, Уповноважений з прав людини).

Література: I — [1; 13];
II — [5, с. 224–244; 7, с. 427–467; 9, с. 123–152];

III — [4; 7; 9]

Змістовий модуль Vі. Контроль за дотриманням законності  
і дисципліни в державному управлінні  
з боку спеціальних контрольних органів

Тема 9. Контроль за дотриманням законності і дисципліни  
в державному управлінні з боку спеціальних  
контрольних органів

Особливості правового статусу спеціальних контрольних органів. 
Антимонопольний комітет України. Державна податкова адміністра-
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ція. Контрольно-ревізійна служба України. Державна митна служба. 
Контроль з боку державних інспекцій.

Література: I — [1; 13; 36];
II — [5, с. 224–244; 7, с. 427–467; 9, с. 123–152];

III — [1; 7; 9]

Змістовий модуль Vіі. Контроль з боку представницьких 
органів місцевого самоврядування

Тема 10. Контроль з боку представницьких органів місцевого 
самоврядування

Контрольні повноваження сільських, селищних, міських рад та їх 
виконавчих органів та обласних і районних рад, що представляють 
спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст. 

Взаємодія органів місцевого самоврядування з місцевими держав-
ними адміністраціями у ході здійснення контролю за реалізацією 
делегованих повноважень.

Література: I — [1; 2; 13; 36; 37];
II — [5, с. 224–244; 7, с. 427–467; 9 , с. 123–152];

III — [4]

Змістовий модуль Vііі. судовий контроль: поняття і види. 
Громадський контроль

Тема 11. Судовий контроль: поняття і види. Громадський 
контроль

Специфіка судового контролю. Види судового контролю. Об’єкти 
судового контролю. Контроль з боку Конституційного суду, судів 
загальної компетенції та господарських судів. Адміністративні 
суди. Законодавство про адміністративне судочинство. Завдання 
адміністративного судочинства. Компетенція адміністративних судів 
щодо вирішення адміністративних справ.

Громадський контроль. Контрольні повноваження представників 
громадських формувань.

Література: I — [1, 2, 6, 7, 36, 37];
II — [5, с. 224–244; 7, с. 427–467; 9, с. 123–152];

III — [4]
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Змістовий модуль іХ. Законодавство України  
про адміністративні правопорушення

Тема 12. Законодавство України про адміністративні  
правопорушення

Законодавчі засади адміністративної відповідальності. Завдання 
законодавства про адміністративні правопорушення. Характеристи-
ка законодавства про адміністративні правопорушення. 

Література: I — [1; 2; 20; 21];
II — [5, с. 158–183; 7, с. 569–606; 9, с. 357–378];

III — [1; 9]

Тема 13. Адміністративно-процесуальна діяльність.  
Провадження у справах про адміністративні  
правопорушення

Адміністративний процес, його зміст і загальні риси. Структура 
адміністративного процесу. Адміністративна юрисдикція: загальні 
риси, принципи. Завдання і порядок провадження у справах про ад-
міністративні правопорушення. Засоби забезпечення провадження у 
справах про адміністративні правопорушення. Стадії провадження у 
справах про адміністративні правопорушення. Органи (посадові осо-
би), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопо-
рушення.

Література: I — [1; 2; 20; 21];
II — [5, с. 183–215; 7, с. 616–632];

III — [1; 9]

Змістовий модуль Х. Поняття та принципи адміністративної 
відповідальності. Підстави  
адміністративної відповідальності

Тема 14. Поняття та принципи адміністративної  
відповідальності. Підстави адміністративної  
відповідальності

Поняття та основні ознаки адміністративної відповідальності. За-
конодавчі засади адміністративної відповідальності. Адміністратив-
не правопорушення, його склад. Адміністративна відповідальність 
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юридичних осіб. Співвідношення адміністративної і дисциплінарної 
відповідальності.

Література: I — [1; 2; 20; 21];
II — [5, с. 158–183; 7, с. 569–606; 9, с.  357–378];

III — [1; 9]

Змістовий модуль Хі.  Адміністративна деліктність

Тема 15. Адміністративна деліктність
Загальні положення про адміністративну деліктність. Адміністра-

тивне правопорушення, його юридичний склад. Ознаки адміністра-
тивного правопорушення: суспільна шкідливість, протиправність, 
вина та адміністративна караність. 

Література: I — [1; 2; 20; 21];
II — [5, с. 158–183; 7, с. 569–606; 9, с. 357–378];

III — [1; 9]

Змістовий модуль Хіі. Види адміністративних стягнень  
і загальні правила їх накладення

Тема 16. Види адміністративних стягнень і загальні  
правила їх накладення

Адміністративні стягнення. Класифікація адміністративних стяг-
нень. 

Види адміністративних стягнень за Кодексом про адміністративні 
правопорушення. Адміністративні стягнення, передбачені іншими ад-
міністративно-правовими нормами. Основні та додаткові стягнення. 
Попередження. Штраф. Оплатне вилучення та конфіскація предмета, 
який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністра-
тивного правопорушення. Позбавлення спеціального права. Виправні 
роботи. Адміністративний арешт. Видворення за межі України. 

Заходи виховного впливу, що застосовуються до неповнолітніх. 
Загальні правила накладення стягнення за адміністративне право-

порушення. Обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідаль-
ність за адміністративні правопорушення. Накладення адміністратив-
них стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень. 
Строки накладення адміністративних стягнень.

Література: I — [1; 2; 20; 21];
II — [5, с. 158–183; 7, с. 569–606; 9, с. 357–378];

III — [1; 9]
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Змістовий модуль Хііі. Адміністративна відповідальність  
за правопорушення, що посягають  
на права та свободи громадян

Тема 17. Адміністративна відповідальність  
за правопорушення, що посягають на права  
та свободи громадян

Загальна характеристика адміністративних правопорушень, що 
посягають на права та свободи громадян. Адміністративні правопо-
рушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального 
господарства та благоустрою. Судова практика з розгляду справ про 
правопорушення, що посягають на права та свободи громадян.

Література: I — [1; 2; 21];
II — [5, с. 158–183; 7, с. 569–606];

III — [1; 9]

Змістовий модуль ХіV. Адміністративна відповідальність  
за правопорушення, що посягають  
на власність

Тема 18. Адміністративна відповідальність  
за правопорушення, що посягають на власність

Загальна характеристика адміністративних правопорушень, що 
посягають на власність. Порушення права державної власності на 
надра, води, ліси, тваринний світ. Дрібне розкрадання. Судова прак-
тика з розгляду справ про правопорушення, що посягають на влас-
ність.

Література: I — [1; 2; 20; 21];
II — [5, с. 158–183; 7, с. 569–606; 9, с. 357–378]

Змістовий модуль ХV. Адміністративна відповідальність  
за правопорушення у сфері 
господарської діяльності

Тема 19. Адміністративна відповідальність  
за правопорушення у сфері господарської діяльності

Загальна характеристика адміністративних правопорушень у сфе-
рі господарської діяльності. Адміністративні правопорушення у галузі 
торгівлі і громадського харчування, сфері послуг, галузі фінансів і 
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підприємницької діяльності. Адміністративна відповідальність за 
податкові правопорушення. Співвідношення адміністративної та 
кримінальної відповідальності за правопорушення у сфері госпо-
дарської діяльності. Судова практика з розгляду справ про право-
порушення у сфері господарської діяльності.

Література: I — [1; 2; 20; 21];
II — [5, с. 158–183; 7, с. 569–606; 9, с. 357–378];

III — [1; 9]

Змістовий модуль ХVI. Адміністративна відповідальність  
за правопорушення, що посягають на 
громадський порядок і громадську 
безпеку

Тема 20. Адміністративна відповідальність  
за правопорушення, що посягають на громадський 
порядок і громадську безпеку

Загальна характеристика адміністративних правопорушень, що 
посягають на громадський порядок і безпеку. Дрібне хуліганство. По-
рушення правил пожежної безпеки. Розпивання спиртних напоїв у 
громадських місцях і поява у громадських місцях у нетверезому стані. 
Невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків 
щодо виховання дітей. Судова практика з розгляду справ про право-
порушення, що посягають на громадський порядок та безпеку.

Література: I — [1; 2; 20; 21];
II — [5, с. 158–183; 7, с. 569–606; 9, с. 357–378]

Змістовий модуль ХVіі. Адміністративна відповідальність  
за правопорушення, що посягають  
на встановлений порядок управління

Тема 21. Адміністративна відповідальність  
за правопорушення, що посягають на встановлений 
порядок управління

Загальна характеристика адміністративних правопорушень, що 
посягають на встановлений порядок управління. Злісна непокора 
законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена гро-
мадського формування з охорони громадського порядку і державного 
кордону, військовослужбовця. Невиконання законних вимог посадо-
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вих осіб інших державних органів. Порушення правил організації та 
проведення зборів, мітингів, демонстрацій. Адміністративні правопо-
рушення проти правосуддя. Самоуправство. Порушення законодав-
ства про вибори. Інші склади адміністративних правопорушень, що 
посягають на встановлений порядок управління. Судова практика з 
розгляду справ про правопорушення, що посягають на встановлений 
порядок управління. 

Література: I — [1; 2; 20; 21];
II — [5, с. 158–183; 7, с. 569–606; 9, с. 357–378];

III — [1; 9]

ПИТАННЯ дЛЯ САМОКОНТрОЛЮ

 1. Державне управління. Сутність виконавчої влади.
 2. Загальна характеристика адміністративних правопорушень, що 

посягають на права та свободи громадян.
 3. Адміністративне право України як галузь права.
 4. Загальна характеристика адміністративних правопорушень, що 

посягають на власність.
 5. Метод адміністративного права.
 6. Система адміністративного права.
 7. Загальна характеристика адміністративних правопорушень у 

сфері господарської діяльності. 
 8. Поняття та види адміністративно-правових норм.
 9. Джерела адміністративного права.
 10. Систематизація адміністративного права.
 11. Поняття та основні риси адміністративно-правових відносин.
 12. Види адміністративно-правових відносин.
 13. Адміністративно-правовий статус громадян України.
 14. Правовий статус і компетенція місцевих органів виконавчої 

влади.
 15. Адміністративно-правовий статус іноземних громадян і осіб без 

громадянства.
 16. Поняття, ознаки та правове становище органів виконавчої влади. 
 17. Система органів виконавчої влади та принципи її побудови.
 18. Президент України, його повноваження у сфері виконавчої вла-

ди.
 19. Правове становище Кабінету Міністрів України.
 20. Центральні органи виконавчої влади.
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 21. Органи місцевого самоврядування.
 22. Поняття, види та принципи державної служби.
 23. Посада і посадова особа.
 24. Державні службовці, їх види.
 25. Обов’язки та права державних службовців.
 26. Проходження державної служби.
 27. Адміністративна реформа в Україні.
 28. Поняття, види та правові засади діяльності підприємств і уста-

нов.
 29. Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян.
 30. Поняття і види функцій державного управління.
 31. Поняття форм державного управління. Види форм державного 

управління.
 32. Правові акти державного управління.
 33. Класифікація актів державного управління.
 34. Дія актів державного управління.
 35. Адміністративний договір.
 36. Поняття адміністративно-правових методів. Види адміністратив-

но-правових методів.
 37. Загальна характеристика адміністративних правопорушень, що 

посягають на громадський порядок і безпеку.
 38. Адміністративний примус, його види.
 39. Поняття та основні риси адміністративної відповідальності.
 40. Адміністративне правопорушення, його склад.
 41. Загальні правила і строки притягнення до адміністративної від-

повідальності.
 42. Адміністративна відповідальність юридичних осіб.
 43. Дисциплінарна відповідальність державних службовців.
 44. Адміністративний процес, його основні риси.
 45. Структура адміністративного процесу.
 46. Адміністративна юрисдикція. Адміністративна юстиція.
 47. Загальна характеристика адміністративних правопорушень, що 

посягають на встановлений порядок управління.
 48. Завдання і порядок провадження у справах про адміністративні 

правопорушення.
 49. Засоби забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення.
 50. Стадії провадження у справах про адміністративні правопору-

шення.
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 51. Органи та посадові особи, уповноважені розглядати справи про 
адміністративні правопорушення.

 52. Законність і дисципліна у державному управлінні.
 53. Загальна характеристика способів забезпечення законності і дис-

ципліни у державному управлінні.
 54. Контроль за законністю і дисципліною з боку органів законодав-

чої влади.
 55. Контроль з боку спеціалізованих контролюючих органів.
 56. Звернення громадян як засіб забезпечення законності і дисциплі-

ни в державному управлінні.
 57. Поняття і види адміністративно-правових режимів. Поняття над-

звичайних режимів.
 58. Види адміністративних стягнень.
 59. Контрольні функції комітетів парламенту. Тимчасові спеціальні 

комісії та тимчасові слідчі комісії.
 60. Взаємодія органів місцевого самоврядування з місцевими дер-

жавними адміністраціями у ході здійснення контролю за реаліза-
цією делегованих повноважень.

 61. Співвідношення адміністративної та кримінальної відповідаль-
ності. 

 62. Адміністративне правопорушення, його юридичний склад.
 63. Заходи виховного впливу, що застосовуються до неповнолітніх. 
 64. Адміністративна деліктність.
 65. Обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність за 

адміністративні правопорушення.
 66. Спеціалізовані контрольні органи парламенту — Рахункова пала-

та, Уповноважений з прав людини.
 67. Контрольні повноваження сільських, селищних, міських рад та їх 

виконавчих органів.
 68. Завдання адміністративного судочинства. Компетенція ад-

міністративних судів щодо вирішення адміністративних справ.
 69. Контроль з боку Конституційного суду, судів загальної компетен-

ції та господарських судів. 
 70. Адміністративні суди.
 71. Зміст понять “контроль”, “нагляд”, “аудит”, “моніторинг”, їх спів-

відношення. Види контролю у державному управлінні.
 72. Громадський контроль. Контрольні повноваження представників 

громадських формувань.
 73. Служба в органах місцевого самоврядування.
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 74. Індивідуальні (ненормативні, адміністративні) акти управління.
 75. Адміністративна нормотворчість та адміністративне розпоряд-

ництво.
 76. Процедури підготовки і прийняття правових актів управління.
 77. Відповідальність і соціальний захист державних службовців.
 78. Адміністративне затримання як захід забезпечення провадження 

у справах про адміністративні правопорушення.
 79. Особистий огляд і огляд речей, вилучення речей і докуменів як 

заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні 
правопорушення.

 80. Особи, які беруть участь у провадженні у справі про адміністра-
тивне правопорушення.

 81. Ознаки адміністративного правопорушення.
 82. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох ад-

міністративних правопорушень.
 83. Завдання адміністративного судочинства.
 84. Класифікація адміністративно-правових норм.
 85. Форми реалізації адміністративно-правових норм.
 86. Класифікація органів виконавчої влади.
 87. Елементи системи місцевого самоврядування.
 88. Класифікація адміністративних проваджень.
 89. Принципи адміністративного судочинства.
 90. Учасники адміністративного процесу.

ТЕМИ КОНТрОЛЬНИХ рОБіТ

Контрольна робота 1.  Адміністративне право як галузь права
1. Адміністративне право як галузь права, його місце у правовій 

системі.
2. Предмет і метод адміністративного права.
3. Адміністративне законодавство: стан і напрями вдосконалення.
У першому та другому питаннях дати загальну характеристику ад-

міністративного права як базової галузі права й показати його місце 
у національній правовій системі, визначити особливості предмету та 
методу адміністративного права. У третьому питанні здійснити за-
гальний аналіз основних джерел адміністративного права, визначити 
тенденції розвитку адміністративного законодавства з урахуванням 
внесених до Конституції України змін.
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Контрольна робота 2. Органи виконавчої влади як суб’єкти 
адміністративного права

1. Правове становище органів виконавчої влади. 
2. Класифікація органів виконавчої влади. 
3. Система органів виконавчої влади.
У першому питанні звернутися до нормативно-правової бази, що 

регламентує правовий статус органів виконавчої влади та їх місце у 
системі державної влади, з урахуванням внесених до Конституції Ук-
раїни змін. У другому питанні розглянути види органів виконавчої 
влади за різними підставами класифікації (за порядком утворення, 
за обсягом компетенції, залежно від порядку вирішення підвідомчих 
питань тощо). У третьому питанні висвітлити поняття системи ор-
ганів виконавчої влади, розглянути її структуру та порядок функціо-
нування.

Контрольна робота 3. Адміністративно-правовий статус  
державних службовців

1. Державні службовці як суб’єкти адміністративного права. Пра-
ва й обов’язки державних службовців. 

2. Посада і посадова особа. Співвідношення понять “посадова осо-
ба” і “службова особа”. 

3. Проходження служби в державних органах. 
У першому питанні висвітлити сучасне розуміння державної 

служби, ії завдання та функції, спираючись на нормативно-правову 
базу. Розкрити особливості адміністративно-правового статусу, пра-
ва й обов’язки державних службовців відповідно до Закону України 
“Про державну службу” та інших нормативних актів. У другому пи-
танні розглянути категорії “посада” та “посадова особа”, порівняти 
законодавчий і доктринальний підходи до їх визначення, співвідно-
шення з терміном “службова особа”. Третє питання має відображати 
порядок та особливості проходження служби в державних органах.

Контрольна робота 4. Законність і дисципліна в державному 
управлінні

1. Поняття режиму законності і дисципліни в державному управ-
лінні.

2. Загальна характеристика способів забезпечення законності.
3. Контроль у сфері державного управління.
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У першому питанні дати визначення режиму законності, звернути 
увагу на його особливості у сфері державного управління, співвід-
ношення з дисципліною. Друге питання передбачає висвітлення ос-
новних способів забезпечення законності (звернення громадян, кон-
троль, нагляд) та їх законодавчої регламентації. У третьому питанні 
проаналізувати особливості такого способу забезпечення законності, 
як контроль, звернути увагу на його співвідношення з наглядом, 
моніторингом, аудитом.

Контрольна робота 5. Адміністративне судочинство
1. Правові засади адміністративного судочинства в Україні.
2. Організація адміністративного судочинства.
3. Порядок здійснення адміністративного судочинства.
У першому питанні дати загальну характеристику Кодексу ад-

міністративного судочинства, висвітлити завдання судочинства, ок-
реслити понятійну базу та принципи адміністративного судочинства. 
Друге питання передбачає висвітлення особливостей адміністратив-
ної юрисдикції, аналіз питання підсудності адміністративних справ, 
статусу учасників процесу та строків розгляду. Третє питання має 
охоплювати особливості провадження в різних інстанціях.

Контрольна робота 6. Поняття та принципи адміністративної 
відповідальності. Підстави 
адміністративної відповідальності

1. Юридична природа адміністративної відповідальності, її понят-
тя та основні ознаки. 

2. Особливості адміністративної відповідальності спеціальних 
суб’єктів.

3. Адміністративна відповідальність юридичних осіб. 
У першому питанні розкрити основні риси адміністративної від-

повідальності, звернути увагу на її співвідношення з іншими вида-
ми юридичної відповідальності (кримінальною, цивільною, фінан-
совою тощо). Друге питання передбачає розкриття особливостей 
адміністративної відповідальності окремих категорій спеціальних 
суб’єктів (осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, 
водіїв тощо). Третє питання має дискусійний характер і потребує  
огляду домінуючих наукових підходів до питання адміністративної 
відповідальності юридичних осіб.
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Контрольна робота 7. Адміністративно-правові методи  
та форми

1. Методи державного управління.
2. Адміністративний примус.
3. Форми державного управління.
У першому питанні дати загальну характеристику методів 

державного управління та особливостей їх застосування. Дру-
ге питання передбачає розкриття специфіки адміністративного 
примусу, який включає заходи адміністративного попереджен-
ня, припинення та безпосередньо стягнення, аналіз його відмін-
ностей від інших видів правового примусу. Під час опрацювання 
третього питання слід звернути увагу на поняття та види форм 
державного управління, при цьому сконцентруватися на право-
вих формах.

Контрольна робота 8. Провадження у справах  
про адміністративні правопорушення

1. Завдання і порядок провадження у справах про адміністративні 
правопорушення. 

2. Засоби забезпечення провадження у справах про адміністра-
тивні правопорушення. 

3. Стадії провадження у справах про адміністративні правопору-
шення. Органи (посадові особи), уповноваженні розглядати 
справи про адміністративні правопорушення.

Перше питання передбачає розкриття завдань і загального по-
рядку розгляду справ про адміністративні правопорушення. Друге 
питання потребує аналізу процедур, спрямованих на забезпечен-
ня провадження у справах про адміністративні правопорушення 
(адміністративне затримання, особистий огляд і огляд речей, ви-
лучення речей і документів, відсторонення від керування транс-
портним засобом). У третьому питанні доцільно показати особли-
вості здійснення провадження на різних стадіях, навести перелік 
органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про 
адміністративні правопорушення відповідно до Кодексу про ад-
міністративні правопорушенння та інших нормативно-правових 
актів.
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Контрольна робота 9. Особливості актів державного  
управління

1. Поняття актів управління та вимоги до них. 
2. Суб’єкти адміністративної нормотворчості. Процедури підго-

товки і прийняття правових актів управління.
3. Класифікація актів державного управління. 
У першому питанні необхідно звернутися до визначення поняття 

“акт управління” та вимог до його форми і змісту. У другому питанні 
слід звернути увагу на компетенцію органів державної влади та міс-
цевого самоврядування і їх посадових осіб у сфері адміністративної 
нормотворчості, розглянути процедури підготовки і прийняття пра-
вових актів управління. Третє питання передбачає розгляд видів ак-
тів державного управління: нормативних та індивідуальних (ненор-
мативних, адміністративних) актів управління.

Контрольна робота 10. Фізичні особи та їх об’єднання  
як суб’єкти адміністративного права

1. Громадяни як суб’єкти адміністративного права.
2. Основи адміністративно-правового статусу іноземних грома-

дян та осіб без громадянства.
3. Об’єднання громадян як суб’єкт адміністративного права.
У першому та другому питаннях доцільно провести аналіз ад-

міністративної правоздатності та дієздатності фізичних осіб, розгля-
нути їх основні адміністративні права й обов’язки передусім у сфері 
публічної адміністрації, торкнутися питання специфіки правового 
статусу біженців. Третє питання передбачає дослідження адміністра-
тивно-правового статусу громадських організацій і політичних пар-
тій.
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