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Полтава – 2016

1. Поняття, предмет і метод адміністративного права. Співвідношення
адміністративного права з іншими галузями права.
2. Принципи адміністративного права.
3. Система адміністративного права.
4. Адміністративно-правові норми, їх особливості, класифікація та
реалізація.
5. Джерела адміністративного права та їх види. Систематизація
адміністративного законодавства.
6. Адміністративно-правові відносини, їх особливості, структура та види.
7. Поняття і види суб’єктів адміністративного права.
8. Громадяни як суб’єкти адміністративного права та їх адміністративноправовий статус.
9. Права та обов’язки громадян у сфері державного управління. Право громадян
на звернення.
10. Іноземці, особи без громадянства та їх адміністративно-правовий статус.
11. Адміністративно-павовий статус біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту.
12. Поняття, система органів виконавчої влади та їх види.
13. Президент України та його повноваження у сфері виконавчої влади.
14. Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої
влади.
15. Центральні органи виконавчої влади та їх види.
16. Місцеві органи виконавчої влади. Відносини місцевих органів виконавчої
влади з органами місцевого самоврядування.
17. Місцеве самоврядування: поняття, принципи, система органів.
18. Поняття, принципи та види державної служби.
19. Посада і посадова особа. Класифікація посад державних службовців.
20. Проходження державної служби.
21. Поняття, види та правові засади діяльності підприємств, установ,
організацій (підприємств).
22. Порядок створення і припинення діяльності підприємств. Суб’єкти
управління підприємствами.
23. Поняття і види громадських об’єднань.
24. Принципи та умови створення і діяльності громадських об’єднань.
Припинення діяльності громадських об’єднань.
25. Поняття і види функцій державного управлінн.
26. Поняття і види форм державного управління.
27. Правові акти державного управління та їх класифікація. Дія правових
актів державного управління.
28. Адміністративний договір та його ознаки.
29. Поняття, види і характеристика методів управління. Адміністративний
примус.
30. Поняття, суть та основні риси адміністративної відповідальності.
Принципи адміністративної відповідальності.
31. Адміністративне правопорушення (проступок) і його склад.

32. Система та види адміністративних стягнень.
33. Загальні правила і строки притягнення до адміністративної
відповідальності.
34. Поняття, зміст і структура адміністративного процесу.
35. Адміністративне провадження. Характеристика провадження в окремих
адміністративних справах.
36. Провадження у справах про адміністративні правопорушення: завдання і
порядок, заходи забезпечення.
37. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про
адміністративні правопорушення.
38. Поняття, завдання та принципи адміністративного судочинства.
39. Система адміністративних судів та їх компетенція щодо вирішення
адміністративних справ.
40. Поняття та гарантії, способи забезпечення законності і дисципліни у сфері
державного управління.
41. Контроль і нагляд у державному управлінні.
42. Адміністративно-правове регулювання у сфері економіки та його
характеристика.
43. Суб’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки.
44. Адміністративно-правові засоби державного впливу у сфері економіки.
45. Державний контроль у сфері економіки.
46. Адміністративно-правове регулювання у сфері промисловості.
47. Адміністративно-правове регулювання у сфері агропромислового
комплексу.
48. Адміністратив-правове регулювання у сферах електроенергетичного,
ядерно-промисловового, вугільно-промислового, торфодобувного та
нафтогазового комплексу.
49. Адміністративно-правове регулювання у сферах транспорту і зв’язку.
50. Адміністративно-правове регулювання у сферах будівництва та житловокомунального господарства.
51. Організаційно-правовові засади управління у сфері підприємництва.
Державна підтримка підприємництва.
52. Загальна характеристика, зміст та особливості адміністративно-правового
регулювання в соціально-культурній сфері.
53. Організація державного управління у сфері праці та соціальної політики.
54. Державний контроль та нагляд у сфері праці та соціальної політики.
55. Організаційно-правові засади і система освіти. Органи управління
освітою.
56. Управління наукою. Органи й організація державного управління наукою.
Наукові заклади і наукові товариства.
57. Організаційно-правові засади і система органів управління культурою.
58. Організаційно-правові засади і система органів управління охороною
здоров’я населення.
59. Організаційно-правові засади і система органів соціального захисту
населення. Державна політика у справах сім’ї і молоді.

60. Загальна характеристика та особливості державного управління у сфері
адміністративно-політичної діяльності
61. Організаційно-правові засади управління обороною.
62. Організаційно-правові засади управління національною безпекою.
63. Організаційно-правові засади управління внутрішніми справами. Система
органів внутрішніх справ. Державний протипожежний нагляд.
64. Організаційно-правові засади управління закордонними справами.
65. Організаційно-правові засади управління юстицією.
66. Організаційно-правові засади управління інформаційними ресурсами.
67. Система органів управління інформаційною сферою.
68. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері
інформаційних ресурсів.

