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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1-2. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

Розділ 1. Адміністративне право як галузь національного права 

Тема 1. Поняття, предмет, метод і система адміністративного права.  

 

Семінарське заняття 

Питання для обговорення 
1. Поняття, предмет і метод адміністративного права. Співвідношення 

адміністративного права з іншими галузями права. 

2. Принципи адміністративного права 

3. Джерела адміністративного права. Адміністративне законодавство та його 

систематизація. 

 

Тема 2-3. Адміністративно-правові відносини. 

1.Поняття, структура, види та реалізація адміністративно-правових норм. 

2.Адміністративно-правові відносини, їх особливості та види. Суб’єкти та 

об’єкти адміністративно-правових відносин. 

3.Підстави виникнення, зміни та припинення адміністративно-правових 

відносин. 

 

Розділ 2. Суб’єкти адміністративного права.  Громадяни як 

суб’єкти адміністративного права 

Тема 4. Громадяни та інші фізичні особи як суб’єкти адміністративного 

права України 

1. Громадяни як суб’єкти адміністративного права та їх адміністративно-

правовий статус.  

2. Права та обов’язки громадян у сфері державного управління. Право громадян 

на звернення. 

3. Іноземці, особи без громадянства як суб’єкти адміністративного права 

4. Адміністративно-павовий статус біженців та осіб, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту. 

 

Тема 5-6.  Органи виконавчої влади. Органи місцевого самоврядування. 

 

1. Поняття, система органів виконавчої влади та їх види. 

2. Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої 

влади. 

3. Центральні органи виконавчої влади та їх види. 

4. Місцеві органи виконавчої влади. Відносини місцевих органів виконавчої 

влади з органами місцевого самоврядування. 

5. Місцеве самоврядування: поняття, принципи, система органів. 

 

 

 

 



Розділ 3. Державна служба та служба в органах місцевого 

самоврядування в Україні. 

 Державні службовці як суб’єкти адміністративного права 

Тема 7. Державна служба в Україні. Державні службовці як суб’єкти 

адміністративного права України 
1. Поняття державної служби, її завдання, принципи та види. 

2. Посада і посадова особа. Класифікація посад державних службовців. 

3. Права та обов’язки державних службовців. 

4. Проходження державної служби. 

5. Відповідальність державних службовців 

 

Розділ 4. Підприємства, установи, організації (підприємства) 

та об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права   

Тема 8. Підприємства, установи, організації (підприємства) та 

об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права 

1. Поняття, види та правові засади діяльності підприємств, установ, 

організацій (підприємств). 

2. Порядок створення і припинення діяльності підприємств. Суб’єкти 

управління підприємствами. 

3. Адміністративно-правовий статус керівника підприємства. 

 

Тема 9. Об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права 

України 

1. Поняття і види об’єднань громадян. 

2. Принципи та умови створення і діяльності об’єднань громадян. 

Припинення діяльності об’єднань громадян. 

3. Відповідальність за порушення законодавства про об’єднання громадян. 

 

Розділ 5. Функції, форми та методи державного управління. 

Адміністративний примус             

Тема 10. Функції, форми та методи державного управління. 

Адміністративний примус. 

1. Поняття і види функцій та форм державного управління. 

2. Правові акти державного управління та їх класифікація. Адміністративний 

договір. 

3. Поняття, види і характеристика методів державного управління. 

Адміністративний примус. 

 

Розділ 6. Адміністративна відповідальність    

Тема 11. Адміністративна відповідальність 
1. Поняття, суть та основні риси адміністративної відповідальності. Принципи 

адміністративної відповідальності. 

2. Адміністративне правопорушення (проступок) і його склад. 

3. Система та види адміністративних стягнень. 



4. Загальні правила і строки притягнення до адміністративної 

відповідальності. 

 

Розділ 7. Адміністративно-процесуальна діяльність. Провадження у 

справах про адміністративні правопорушення 

Тема 12. Адміністративно-процесуальна діяльність 

1. Поняття, зміст і структура адміністративного процесу. 

2. Адміністративне провадження, його стадії, етапи та процесуальні дії. 

Характеристика провадження в окремих адміністративних справах. 

3. Провадження у справах про адміністративні правопорушення: завдання і 

порядок, заходи забезпечення. 

4. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про 

адміністративні правопорушення. 

5. Поняття, завдання та принципи адміністративного судочинства. 

6. Система адміністративних судів та їх компетенція щодо вирішення 

адміністративних справ. 

 

Розділ 8. Законність і дисципліна в державному управлінні    

Тема 13. Законність і дисципліна в державному управлінні 

1. Поняття законності і дисципліни в державному управлінні. Гарантії 

законності в державному управлінні. 

2. Способи забезпечення законності в державному управлінні. Контроль і 

нагляд у державному управлінні. 

3. Прокурорський нагляд та його форми. 

 

Змістовий модуль 3. Особлива частина  

Розділ 9. Адміністративно-правове регулювання в сфері економіки  

Тема 14. Адміністративно-правове регулювання в сфері економіки. 

1. Загальна характеристика промислової політики держави. Управління 

промисловими підприємствами. 

2. Організаційно-правові засади управління агропромисловим комплексом. 

Система органів управління агропромисловим комплексом. 

3. Організаційно-правові засади управління будівництвом і житлово-

комунальним господарством. 

4. Організаційно-правові засади управління комунікаціями. 

5. Органи управління транспортом і зв’язком. 

6. Організаційно-правовові засади управління у сфері підприємництва. 

Державна підтримка підприємництва. 

 

Розділ 10. Адміністративно-правове регулювання в соціально-

культурній сфері   

Тема 15. Адміністративно-правове регулювання в соціально-культурній 

сфері  

1. Організаційно-правові засади і система освіти. Органи управління освітою. 



2. Управління наукою. Органи й організація державного управління наукою. 

Наукові заклади і наукові товариства. 

3. Організаційно-правові засади і система органів управління культурою. 

4. Організаційно-правові засади і система органів управління охороною 

здоров’я населення. 

5. Організаційно-правові засади і система органів соціального захисту населення. 

Державна політика у справах сім’ї і молоді.  

 

Розділ 11. Адміністративно-правове регулювання в адміністративно-

політичній сфері 

Тема 16. Адміністративно-правове регулювання в адміністративно-

політичній сфері  
1. Організаційно-правові засади управління обороною. 

2. Організаційно-правові засади управління національною безпекою. 

3. Організаційно-правові засади управління внутрішніми справами. Система 

органів внутрішніх справ. Державний протипожежний нагляд. 

4. Організаційно-правові засади управління закордонними справами. 

5. Організаційно-правові засади управління юстицією. 

 

Роділ 12. Адміністративно-правове регулювання в міжгалузевих сферах 

Тема 17. Адміністративно-правове регулювання в міжгалузевих сферах  

1. Поняття та зміст міжгалузевого (функціонального) управління. 

2. Організаційно-правові засади управління у сфері фінансів. 

3. Організаційно правові засади управління державним майном. 

4. Організаційно-правові засади управління у сфері обліку і статистики. 

5. Організаційно-правові засади управління державним матеріальним 

резервом України. 


