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ВСТУП 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства адміністративне право є однією з 

провідних галузей публічного права, нормами якого регулюються суспільні 

відносини, що виникають у сфері державного управління в процесі здійснення 

виконавчої і розпорядчої діяльності органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування, а також у процесі здійснення внутрішньо-

організаційної діяльності іншими державними органами. 

Адміністративне право є однією з галузей правової науки, а також однією з 

фундаментальних юридичних дисциплін, яка передбачає вивчення загальних 

закономірностей адміністративно-правового регулювання суспільних відносин, 

науково обґрунтованих рекомендацій і пропозицій, спрямованих на зміну, 

вдосконалення адміністративно-правових норм і, насамперед, на підвищення їх 

ефективності. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

Змістовий модуль 1-2. Загальна частина. 

Змістовий модуль 3. Особлива частина. 

Міждисциплінарні зв’язки. Знання, отримані студентами при вивченні 

таких дисциплін як «Історія держави і права України», «Історія держави і 

права», «Теорія держави і права», «Конституційне право України». 

«Муніципальне право України» слугують основою для вирішення питань 

Загальної та Особливої частин адміністративного права, що, в свою чергу, 

сприяє подальшому ознайомленню з широким діапазоном суспільних відносин 

управлінського характеру, насамперед у сфері функціонування виконавчої 

влади, а також у сфері забезпечення прав і інтересів громадян та інших 

суб’єктів права. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1.  Адміністративне право, як і кожна юридична дисципліна, має за мету 

сформувати у майбутніх фахівців гуманістичне мислення, здатність 

забезпечувати реалізацію, охорону й захист прав і свобод людини, виявляти 

активність в утвердженні в Україні принципу верховенства права, у побудові 

демократичної соціальної держави.  

1.2. Завдання вивчення адміністративного права полягають в оволодінні 

сукупністю теоретичних і науково-прикладних знань щодо його предмета, а 

також розвитку вмінь і навичок правозастосовчої діяльності.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційної програми студенти повинні 

здобути узагальнені систематизовані знання щодо: 

– поняття адміністративного права, його місця в системі національного 

права, джерел адміністративного права й адміністративного законодавства; 

– норм адміністративного права, особливостей їх структури, видів, форм 

реалізації та втілення в адміністративно-правових відносинах; 

– статусу суб'єктів адміністративного права, а також правового 

регулювання функцій, повноважень, форм і методів державного управління;  
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– державної служби і державного контролю, адміністративного примусу та 

заходів його застосування, адміністративної відповідальності та особливостей її 

застосування щодо фізичних і юридичних осіб за законодавством України. 

– сутності й принципів адміністративного процесу, його структури та 

основних видів адміністративних проваджень; 

– адміністративно-правового регулювання у різноманітних сферах 

державного управління; 

– системи та повноважень органів виконавчої влади, організації управління 

економікою, соціально-культурним будівництвом й адміністративно-

політичною діяльністю, а також такою сферою міжвідомчого характеру, як 

інформатизація українського суспільства; 

– вимог європейської інтеграції України стосовно необхідності врахування 

вітчизняною державно-управлінською практикою стандартів європейського 

адміністративного простору. 

Вивчення адміністративного права передбачає розвиток вмінь  і навичок 

щодо: 

– володіння понятійно-категоріальним апаратом адміністративного права, 

юридичною термінологією та їх використання у подальшому навчанні і 

практиці; 

– врахування наданих тлумачень адміністративно-правових норм, 

прокоментованої практики правозастосовчої діяльності; 

– звернення до відповідного законодавства, зокрема адміністративно-

деліктного законодавства, під час розв’язання конфліктів, досягнення 

компромісів у сфері правового регулювання адміністративних правовідносин. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин, 5 кредитів ЄКТС. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1-2 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

Розділ 1. Адміністративне право як галузь національного права 

Предмет адміністративного права. Метод адміністративно-правового 

регулювання суспільних відносин. Співвідношення адміністративного права з 

іншими галузями права. Принципи адміністративного права. Система 

адміністративного права. Адміністративне право як юридична наука і 

навчальна дисципліна. 

Поняття адміністративно-правової норми. Відмінності адміністративно-

правових норм від норм інших галузей права. Структура адміністративно-

правової норми. Гіпотеза та її види. Диспозиція та її особливості. Санкція. 

Класифікація адміністративно-правових норм за спрямованістю змісту, за 

суб’єктами, за формою припису, за галузевою належністю, за межею дії, за 

юридичною силою. Реалізація норм адміністративного права. Види (способи) 

реалізації (виконання, використання, додержання, застосування). Вимоги до 

застосування норм адміністративного права. 
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Джерела адміністративного права – зовнішні форми вираження 

адміністративно-правових норм. Конституція України – основне джерело 

адміністративного права. Характеристика конституційних норм 

адміністративно-правової спрямованості. Законодавчі акти як джерела 

адміністративного права. Акти Президента України як джерела 

адміністративного права. Акти Кабінету Міністрів України як джерела 

адміністративного права. Акти центральних органів виконавчої влади як 

джерела адміністративного права. Акти місцевих органів державної влади як 

джерела адміністративного права. Акти органів місцевого самоврядування як 

джерела адміністративного права. Міждержавні угоди як джерела 

адміністративного права. Рішення Конституційного Суду України як джерела 

адміністративного права. 

Поняття адміністративно-правових відносин. Суб’єкти адміністративно-

правових відносин. Об’єкти адміністративно-правових відносин. Юридичні 

факти як підстава виникнення адміністративно-правових відносин. Особливості 

адміністративно-правових відносин. Види адміністративних правовідносин. 

 

Розділ 2. Суб’єкти адміністративного права. Громадяни як суб’єкти 

адміністративного права 

Суб’єкт адміністративного права. Суб’єкт адміністративних правовідносин. 

Адміністративна правосуб’єктність. Адміністративна правоздатність. 

Адміністративна дієздатність. Адміністративна деліктоздатність. 

Деліктоздатність юридичних осіб. Система(види) суб’єктів адміністративного 

права. Класифікації суб’єктів адміністративного права. Адміністративно-

правовий статус.  

Адміністративно-правовий статус громадян та інших фізичних осіб. 

Адміністративна правоздатність громадян. Адміністративна дієздатність 

громадян. Обставини, що характеризують адміністративну дієздатність 

громадян. Вік. Повна, обмежена і часткова адміністративна дієздатність 

громадян. Права громадян у сфері державного управління. Особисті права і 

свободи громадян. Політичні права і свободи громадян. Звернення громадян. 

Пропозиція (зауваження), заява(клопотання), скарга. Соціально-економічні 

права громадян. Адміністративно-правові обов’язки громадян. 

Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства. 

Адміністративно-правовий статус біженців та осіб, які потребують додаткового 

або тимчасового захисту. 

Конституційне закріплення правового статусу Президента України. 

Повноваження Президента України в сфері виконавчої влади. Консультативні, 

дорадчі та інші допоміжні органи і служби, що створюються Президентом 

України для здійснення своїх повноважень. Адміністративно-правовий статус 

Секретаріату Президента України. 

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування як суб’єкти 

адміністративного права України. Поняття та ознаки органів виконавчої влади. 

Система органів виконавчої влади та засади її структурної побудови. 
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Класифікація органів виконавчої влади за різними критеріями. Вищі, 

центральні, місцеві органи виконавчої влади. Органи виконавчої влади 

Автономної Республіки Крим. Характеристика їх адміністративно-правового 

статусу. 

Поняття місцевого самоврядування. Представницькі та виконавчі органи 

місцевого самоврядування. Адміністративно-правові повноваження сільських, 

селищних, міських рад. Адміністративно-правові повноваження районних і 

обласних рад. Самоврядні та делеговані повноваження. Акти органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування. Державний контроль за діяльністю 

органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 

 

Розділ 3. Державна служба та служба в органах місцевого 

самоврядування в Україні. Державні службовці як суб’єкти 

адміністративного права України 

Поняття державної служби, її завдання, принципи та види. Поняття 

державного службовця. Поняття посади і посадової особи. Класифікація посад 

державних службовців. Ранги державних службовців. Особливості 

адміністративно-правового статусу державних службовців. Адміністративна 

правоздатність і адміністративна дієздатність державних службовців. Права 

державних службовців у сфері державного управління. Адміністративно-

правові обов’язки державних службовців, види і характеристика обмежень 

щодо державних службовців. Відсторонення державного службовця від 

виконання повноважень за посадою. Проходження державної служби. 

Службова кар’єра. Підстави припинення державної служби. Відставка 

державного службовця. Управління державною службою. 

Поняття служби в органах місцевого самоврядування, її завдання і принципи. 

Особливості адміністративно-правового статусу посадових осіб місцевого 

самоврядування. Порядок прийняття на службу в органи місцевого 

самоврядування. Класифікація категорій посад в органах місцевого 

самоврядування. Ранги посадових осіб органів місцевого самоврядування. 

Формування кадрового резерву. Порядок проведення атестації посадових осіб 

місцевого самоврядування. Підстави припинення служби в органах місцевого 

самоврядування. 

 

Розділ 4. Підприємства, установи, організації (підприємства) та 

об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права України 

Поняття, види та правові засади діяльності підприємств, установ, організацій 

(підприємств). Утворення і державна реєстрація підприємств. Ліцензування 

діяльності підприємств. Управління підприємствами. Суб’єкти управління 

підприємствами. Адміністративно-правові гарантії самостійності підприємств. 

Контроль за діяльністю підприємств. Відповідальність підприємств. Ліквідація 

та реорганізація підприємств. 

Поняття і види об’єднань громадян. Політичні партії і громадянські та 

громадські організації. Принципи та умови їх створення і діяльності. 
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Обмеження на створення і діяльність об’єднань громадян. Поняття легалізації 

об’єднань громадян і її шляхи. Припинення діяльності об’єднань громадян. 

Права об’єднань громадян. Державний нагляд та контроль за діяльністю 

об’єднань громадян. Відповідальність об’єднань громадян. Види та 

характеристика стягнень, що накладаються на об’єднання громадян. 

Міжнародні зв’язки об’єднань громадян. 

 

Розділ 5. Функції, форми та методи державного управління. 

Адміністративний примус 

Поняття функцій державного управління. Види функцій державного 

управління. Загальні функції державного управління. Прогнозування , 

планування, організація, регулювання, координація, облік, контроль. 

Спеціальні функції державного управління. Забезпечення державного 

суверенітету й економічної самостійності України, здійснення внутрішньої і 

зовнішньої політики держави. Розроблення проекту Закону про Державний 

бюджет і забезпечення його виконання. Розроблення та здійснення 

загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального й 

культурного розвитку держави та інші. Допоміжні функції державного 

управління. 

Поняття форм державного управління. Взаємозв’язок форм і методів 

державного управління. Використання форм державного управління. Правові і 

неправові форми державного управління. Установлення норм права (видання 

нормативних актів управління, адміністративна правотворчість). Застосування 

норм права (видання ненормативних актів управління, видання індивідуальних 

актів управління, видання актів застосування норм права, адміністративна 

розпорядливість). Укладення адміністративних договорів. Здійснення інших 

юридично значущих дій. Здійснення організаційних дій. Виконання 

матеріально-технічних операцій. Поняття актів державного управління. Два 

джерела особливостей актів державного управління (правове і управлінське). 

Правові акти державного управління як владні дії державних виконавчо-

розпорядчих органів (дії-волевиявлення). Властивості правових актів 

державного управління. Дія актів державного управління. Підстави припинення 

дії правових актів державного управління. Акти Президента України. Акти 

Кабінету Міністрів України. Акти центральних органів державної виконавчої 

влади. Акти місцевих органів державної виконавчої влади. Акти інших органів 

державного управління. Акти загального, галузевого і міжгалузевого 

управління. Вимоги до правових актів державного управління. 

Поняття методів державного управління. Види методів державного 

управління Класифікація методів державного управління залежно від 

конкретного засобу, який використовується для розв’язання управлінських 

завдань. Адміністративні (позаекономічні, безпосереднього управлінського 

впливу) та економічні (опосередкованого управлінського впливу) методи. 

Класифікація методів державного управління залежно від потреб 

управлінського процесу. Методи переконання, заохочення, примусу. 
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Співвідношення переконання, заохочення і примусу в державному управлінні. 

Поняття, особливості та цілі адміністративного примусу. Види 

адміністративного примусу. Поняття та види заходів обліку контролю, 

адміністративного попередження. Поняття та види заходів адміністративного 

припинення. Цілі адміністративного припинення. Нормативне закріплення 

заходів адміністративного припинення. Поняття та види заходів 

адміністративного стягнення. Цільове призначення стягнень. Переконання, 

заохочення і примус у діяльності органів державного управління. 

 

Розділ 6. Адміністративна відповідальність 

Поняття, суть та основні риси адміністративної відповідальності. 

Відокремлення адміністративної відповідальності від інших видів юридичної 

відповідальності. Принципи адміністративної відповідальності. Вік, після 

досягнення якого настає адміністративна відповідальність. Відповідальність 

неповнолітніх. Відповідальність посадових осіб. Відповідальність 

військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних 

статутів. Відповідальність іноземних громадян та осіб без громадянства. 

Обставини, що виключають адміністративну відповідальність (крайня 

необхідність, необхідна оборона, неосудність). Можливість звільнення від 

адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення. Поняття 

адміністративного правопорушення. Склад адміністративного правопорушення. 

Юридичний аналіз об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта, суб’єктивної сторони 

адміністративного правопорушення. Відокремлення адміністративних 

правопорушень від злочинів і дисциплінарних проступків. Вчинення 

адміністративного правопорушення умисно. Вчинення адміністративного 

правопорушення з необережності. Види адміністративних правопорушень. 

Запобігання адміністративним правопорушенням. Поняття адміністративного 

стягнення. Мета адміністративного стягнення. Система адміністративних 

стягнень. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх. Основні і 

додаткові адміністративні стягнення. Попередження. Штраф. Оплатне 

вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом 

адміністративного правопорушення. Конфіскація предмета, який став 

знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного 

правопорушення. Позбавлення спеціального права, наданого даному 

громадянинові. Виправні роботи. Адміністративний арешт. Загальні правила 

накладення стягнень за адміністративне правопорушення. Обставини, що 

пом’якшують відповідальність за адміністративне правопорушення. 

Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних 

правопорушень. Обчислення строків адміністративного стягнення. Строки 

накладення адміністративного стягнення. Строк, після закінчення якого особа 

вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню. 

Покладення обов’язку відшкодувати заподіяну шкоду. Забезпечення законності 

при застосуванні заходів впливу на адміністративні правопорушення. 
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Розділ 7. Адміністративно-процесуальна діяльність. Провадження у 

справах про адміністративні правопорушення 

Поняття адміністративного процесу. Зміст і загальні риси адміністративного 

процесу. Адміністративно-процесуальні норми. Адміністративно-процесуальні 

відносини. Суб’єкти та учасники адміністративного процесу. Адміністративна 

юрисдикція, її загальні риси та принципи. Відокремлення адміністративного 

процесу від інших видів юридичної процесуальної діяльності. Структура 

адміністративного процесу і характеристика провадження в окремих 

адміністративних справах. Адміністративне провадження. Стадії, етапи та 

процесуальні дії кожного з адміністративних проваджень та відповідного 

адміністративного процесу в цілому. Система адміністративних проваджень. 

Поняття провадження в справах про адміністративне правопорушення. 

Принципи та учасники провадження в справах про адміністративне 

правопорушення. Завдання провадження в справах про адміністративні 

правопорушення. Завдання і порядок провадження в справах про 

адміністративні правопорушення. Обставини, що виключають провадження в 

справі про адміністративне правопорушення. Стадії провадження в справах про 

адміністративні правопорушення. Докази та їх оцінка. Передача матеріалів 

прокурору, органу попереднього слідства або дізнання. Складення протоколу 

про адміністративне правопорушення. Адміністративне затримання. 

Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. 

Потерпілий. Законні представники. Захисник. Свідок. Експерт. Перекладач. 

Розгляд справи про адміністративне правопорушення. Оскарження і 

опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення. 

Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень. 

Поняття адміністративного судочинства. Завдання адміністративного 

судочинства. Правосуддя в адміністративних справах. Право на судовий захист. 

Принципи адміністративного судочинства. Система адміністративних судів та 

їх компетенція. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень 

адміністративного суду. Організація адміністративного судочинства. Учасники 

адміністративного процесу. Провадження в суді першої інстанції. Особливості 

провадження в окремих категоріях адміністративних справ. Перегляд судових 

рішень. Провадження за винятковими обставинами. Провадження за 

нововиявленими обставинами. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням 

судових рішень в адміністративних справах. Заходи процесуального примусу. 

 

Розділ 8. Законність і дисципліна в державному управлінні 

Поняття законності в державному управлінні. Конституційні основи 

забезпечення законності в державному управлінні. Принципи забезпечення 

законності в державному управлінні. Законність і доцільність у державному 

управлінні. Гарантії забезпечення законності в державному управлінні. 

Державно-правовий механізм забезпечення законності в державному 

управлінні. Поняття способу забезпечення законності в державному управлінні. 

Конституційне закріплення способів забезпечення законності в державному 
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управлінні. Контроль і нагляд як засіб забезпечення законності в державному 

управлінні. Конституційні засади контрольно-наглядової діяльності. Види 

контролю. Парламентський контроль. Президентський контроль. Урядовий 

контроль. Судовий контроль. Контроль з боку центральних органів виконавчої 

влади. Контроль з боку місцевих органів виконавчої влади. Контрольно-

наглядові повноваження державних інспекцій. Контроль з боку органів 

місцевого самоврядування. Громадський контроль. Нагляд прокуратури як засіб 

забезпечення законності. Адміністративний нагляд міліції, загальний та 

спеціальний нагляд міліції як заходи забезпечення законності. Звернення 

громадян як засіб забезпечення законності в державному управлінні. 

Пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги. Вимоги до звернень. 

Розгляд пропозицій, заяв, скарг. Права громадянина при розгляді заяви чи 

скарги, обов’язки адресатів щодо розгляду заяв чи скарг. Відповідальність за 

порушення законодавства про звернення громадян. Заходи щодо забезпечення 

конституційних прав громадян на звернення. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА 

Розділ 9. Адміністративно-правове регулювання в сфері економіки 

Економіка як об’єкт адміністративно-правового регулювання. Промисловість 

як складова частина економічної системи України, провідна галузь 

господарського комплексу держави. Суб’єкти адміністративно-правового 

регулювання у сфері промисловості, їх правовий статус. Повноваження 

Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів 

виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування в сфері управління промисловістю. Система органів 

управління промисловістю, їх характеристика та адміністративно-правовий 

статус. Адміністрація промислових об’єднань та підприємств, її правове 

становище. Особливості управління промисловими підприємствами 

недержавних форм власності. 

Агропромисловий комплекс як пріоритетна галузь економіки. Основні 

напрями розвитку агропромислового комплексу. Суб’єкти адміністративно-

правового регулювання у сфері агропромислового комплексу. Повноваження 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування в сфері управління агропромисловим 

комплексом. Система органів управління агропромисловим комплексом, їх 

компетенція та адміністративно-правовий статус. Підприємства в сільському 

господарстві, їх види. Організаційно-правові засади управління 

агропромисловим комплексом. Державний контроль в агропромисловому 

комплексі. 

Поняття і сфера управління будівництвом і житлово-комунальним 

господарством. Система органів управління будівництвом і житлово-

комунальним господарством. Вищі, центральні та місцеві органи виконавчої 
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влади, їх компетенція. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері 

будівництва і житлово-комунального господарства. Підприємства будівництва і 

житлово-комунального господарства. Організаційно-правові засади управління 

будівництвом і житлово-комунальним господарством. Законодавча та інша 

нормативна база, що регулює діяльність у сфері будівництва і житлово-

комунального господарства. 

Поняття сфери управління транспортом. Єдина транспортна система, її 

завдання, роль та місце в економічній сфері держави. Поняття управління 

зв’язком. Види зв’язку, особливості державного регулювання зв’язку. 

Управління шляховим господарством. Державний і недержавний сектор 

транспортних послуг. Система органів управління транспортом і зв’язком. 

Вищі, центральні та місцеві органи виконавчої влади в сфері управління 

транспортом і зв’язком. Органи управління транспортом, їх повноваження. 

Особливості управління окремими видами транспорту. Роль і місце органів 

місцевого самоврядування в сфері управління транспортом і зв’язком. 

Підприємства транспорту і зв’язку. Підприємства транспорту і зв’язку. 

Контролюючі та наглядові органи у сфері транспорту і комунікацій. 

Поняття і сфера підприємницької діяльності. Адміністративно-правовий 

статус суб’єктів підприємницької діяльності. Реєстрація суб’єктів 

підприємницької діяльності. Ліцензування та патентування підприємницької 

діяльності. Органи державного регулювання підприємницької діяльності, їх 

система, структура та повноваження. Організаційно-правові форми 

підприємницької діяльності. Законодавче та нормативне регулювання 

підприємницької діяльності. Державна підтримка підприємництва. 

 

Розділ 10. Адміністративно-правове регулювання  в соціально-

культурній сфері 

Загальна характеристика державної політики у сфері освіти. Мета і принципи 

державної політики у сфері освіти. Державні гарантії права громадян України 

на освіту. Управління освітою. Система і повноваження органів управління 

освітою. Вищі, центральні та місцеві органи виконавчої влади, які здійснюють 

управління освітою. Компетенція органів місцевого самоврядування в галузі 

освіти. Управління навчальним закладом. Компетенція і відповідальність 

навчального закладу. Управління державними і комунальними навчальними 

закладами. Особливості управління недержавними навчальними закладами. 

Державний контроль за якістю освітніх послуг в акредитованих навчальних 

закладах. Органи громадського самоврядування в освіті. 

Державне управління і регулювання наукової діяльності та його принципи. 

Державні наукові та науково-технічні програми. Система наукових установ, 

організацій та навчальних закладів, що здійснюють наукову і науково-технічну 

діяльність. Наукові заклади і наукові товариства. Система і повноваження 

органів управління наукою. Дорадчі органи у сфері наукової діяльності. 

Поняття та структура сфери культури. Правове регулювання сфери культури. 

Законодавче та нормативне забезпечення діяльності у сфері культури. Система 



12 

 

органів управління культурою. Повноваження центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, компетенція органів місцевого самоврядування у сфері 

управління культурою. Здійснення реєстраційно-дозвільних функцій у сфері 

культури. Державний контроль і нагляд у сфері культури. Загальна 

характеристика сфер молодіжної(ювенальної) політики, фізичної культури і 

спорту. Правове регулювання сфери молодіжної політики. Законодавче та 

нормативне забезпечення функціонування і розвитку сфери фізичної культури 

та спорту. Управління у сферах молодіжної політики, фізичної культури та 

спорту. Сприяння держави участі громадськості у справах молоді, фізичної 

культури і спорту. 

Державна політика у сфері охорони здоров’я. Система органів управління 

охороною здоров’я. Центральні і місцеві органи виконавчої влади в сфері 

охорони здоров’я. Місцеве самоврядування і охорона здоров’я населення. 

Заклади охорони здоровя, їх види і правове становище. Санітарно-

епідеміологічний нагляд. 

Соціальне забезпечення та захист населення як один із важливих напрямів 

діяльності держави. Види соціального забезпечення. Загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування громадян. Система органів державного 

управління у сфері праці і соціальної політики. Державний контроль та нагляд у 

сфері праці і соціальної політики. 

 

Розділ 11. Адміністративно-правове регулювання в адміністративно-

політичній сфері 

Поняття і мета оборони України. Воєнна доктрина України. Загальні засади 

організації оборони України та повноваження державних органів щодо її 

забезпечення. Законодавче регулювання питань сфери оборони та військового 

будівництва. Зройні Сили України та військовий обов’язок. Органи державного 

управління Збройними Силами України. 

Організаційно-правові засади управління національною безпекою. 

Державний кордон та його захист і охорона. 

Організаційно-правові засади управління внутрішніми справами. Структура 

МВС України. Основні види управління в органах внутрішніх справ. Міліція та 

основні види її діяльності. 

Поняття та види надзвичайних ситуацій. Правові основи забезпечення 

безпеки в надзвичайних ситуаціях. Державна система запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій. Міністерство надзвичайних ситуацій України і сфера 

його управління. 

Організаційно-правові засади управління закордонними справами. 

Міністерство закордонних справ України і його органи за кордоном. 

Адміністративно-правове регулювання в’їзду в Україну і виїзду з України. 

Організаційно-правові засади управління юстицією. Повноваження 

Міністерства юстиції України та його органів. Реєстрація актів громадянського 

стану. Організація нотаріальної служби. Взаємовідносини органів юстиції, 
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державної судової адміністрації та судів загальної юрисдикції. Органи юстиції 

й адвокатура. 

 

Розділ 12. Адміністративно-правове регулювання в міжгалузевих сферах 

Управління фінансами. Управління в галузі бюджетної діяльності. 

Управління в системі оподаткування. Управління грошовим обігом і системою 

валютного регулювання. Державне регулювання ринком цінних паперів. 

Управління фондом державного майна. Державне і комунальне майно. 

Оренда державного майна, види оренди. Приватизація та її умови. Система 

органів управління в сфері обігу цінних паперів. Фондові біржі, їх 

повноваження. Органи управління державним та комунальним майном. 

Правове регулювання діяльності у сфері обігу цінних паперів та фондового 

ринку в Україні. Законодавче забезпечення управління фондом державного та 

комунального майна. 

Управління в сфері державного замовлення та матеріального резерву. 

Забезпечення потреб держави та населення необхідним резервом матеріально-

технічних засобів, сировини, продуктів харчування на випадок непередбачених 

ситуацій. Укладання адміністративних договорів. Система органів управління в 

сфері державного замовлення та матеріального резерву. 

Управління у сфері стандартизації, сертифікації та метрології. 

Управління у сфері статистики та обліку. 

Управління архівною справою. Збереження історичної, культурної, наукової, 

технічної, соціальної спадщини. Порядок та умови зберігання і використання 

архівних матеріалів. Допуск до архівних справ. Система органів управління 

архівною справою. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, їх 

повноваження. Державні архівні заклади, їх види. Архівні служби підприємств, 

установ і організацій. Законодавче і нормативне регулювання управління 

архівною справою. 
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розвитку / м. Київ, 5-6 березня 2007 р. / В.В. Толканов та ін. – К.: Центр 

досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння 

адміністративній реформі, 2007. – 350 c. 

109. Практичне право: права пацієнтів: інтегративний курс медичного права: 

навчальний посібник для студентів вузів / ред. С.Г. Стеценко. – К.: КНТ, 2009. – 

224 с. 

110. Про державну службу в Україні // Право і практика. – 2010. – № 39. – 

С.1-118. 

111. Публічна служба в Україні: прийняття громадян на публічну службу, її 
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проходження, звільнення з публічної служби: законодавство; судова практика 

/ за ред. О.М. Пасенюк // Бюлетень законодавства і юридичної практики 

України. – 2009. – № 11. – С.1-383. 

112. Путівник для учасника адміністративного процесу / уклад. Р.О.Куйбіда. 

– К.: Центр політико-правових реформ, 2010. – 211 с. 

113. Санітарні норми та правила в Україні / уклад. О.М.Роїна. – 4-е вид., змін. 

– К.: КНТ, 2010. – 528 с. 

114. Селиванов А.О. Наука і закон: Перший досвід системного аналізу 

законодавства в сфері науки і науково-технічної діяльності / А.О.Селиванов К.: 

Логос, 2003. – 264 с. 

115. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: навчальний посібник для 

студентів вузів / С.Г.Стеценко. – К.: Атіка, 2009. – 640 с. 

116. Теорія та практика правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ 

України : навч. посіб. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; за 

ред.: М. І. Іншин, В. І. Олефір. – К. : Хай-Тек Прес, 2012. – 1192 с. 

117. Фурса С.Я. Закони України «Про державну виконавчу службу», «Про 

виконавче провадження», «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини»: науково-практичний коментар 

/ С.Я. Фурса, Є.І.Фурса, С.В. Щербак. – К.: Видавець Фурса С.Я.; К: КНТ, 2008. 

– 1170 с. 

118. Шмідт-Ассманн Е. Загальне адміністративне право як ідея 

врегулювання: основні засади та завдання систематики адміністративного 

права: пер. з нім. / Е. Шмідт-Ассманн. – К.: К.І.С., 2009. – 524 с. 

119. Хавронюк М.І. Дисциплінарні правопорушення і дисциплінарна 

відповідальність: Навчальний посібник.  – К.: Атіка, 2003.  – 240 с. 

120. Хорощак Н.В. Адміністративні стягнення за законодавством України: 

Монографія /Н.В. Хорощак. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького 

НАН України, 2004. – 172 с. 

121. Ярмакі Х.П. Управління адміністративно-політичною діяльністю: навч. 

посібник / Х.П. Ярмакі; за заг. ред. О.О. Погрібного. – О.: Юрид. л-ра, 2004. – 

208 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Формою підсумкового контролю успішності навчання студентів з 

дисципліни «Адміністративне  право» є підсумковий модульний контроль 

(іспит). За результатами поточного  і підсумкового модульного контролю 

студент отримує до 100 балів за 100-бальною шкалою оцінювання. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

Засобами діагностики успішності навчання студентів з дисципліни 

«Адміністративне право» є усне опитування та обговорення теоретичних 

питань на семінарських та лекційних заняттях, пакети тестових завдань, 

ситуаційні завдання (кейси) з дисципліни, пакети завдань для модульних 
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контрольних робіт, пакет завдань для комплексної контрольної роботи з 

дисципліни. 

 

 

 

 

 


