
Програмові вимоги до складання заліку з навчальної дисципліни 
«Адміністративне право» для студентів денної форми навчання 

 
1. Доктринальні засади сучасного розвитку і реформування 

українського адміністративного права.  
2. Засадниче значення Конституції України щодо адміністративного 

права.  
3. Адміністративне право як провідна галузь права та навчальна 

дисципліна.  
4. Місце адміністративного права у галузевій класифікації правової 

системи.  
5. Соціальне призначення адміністративного права.  
6. Сутнісні ознаки адміністративного права як галузі публічного 

права.  
7. Необхідність реформування адміністративного права України та 

його концептуального забезпечення.  
8. Адміністративне право і адміністративна реформа.  
9. Регулятивна та охоронна функції адміністративного права.  
10. Виникнення засад адміністративного права: від поліцейського до 

адміністративного права.  
11. Становлення і розвиток адміністративного права на теренах 

України.  
12. Формування адміністративно–правової науки у незалежній 

Україні.  
13. Адміністративне право зарубіжних країн. 
14. Соціальне управління: поняття, ознаки, види.  
15. Поняття, сутність державного управління.  
16. Державно–управлінські відносини як складова предмету теорії 

державного управління.  
17. Принципи і функції державного управління.  
18. Державне управління в умовах проведення в Україні 

адміністративної реформи.  
19. Організаційна наука (наука управління ).  
20. Виконавча влада як суб’єкт адміністративно–правового 

дослідження.  
21. Виконавча влада як одна з гілок державної влади в Україні.  
22. Сутність виконавчої влади в контексті змін до конституції 

України.  
23. Співвідношення державного управління та виконавчої влади.  
24. Орган виконавчої влади: поняття і компетенція.  
25. Види органів виконавчої влади.  
26. Система органів виконавчої влади.  
27. Функції та повноваження центральних органів виконавчої влади.  
28. Функції та повноваження місцевих органів державної влади.  



29. Державне управління як форма прояву державної виконавчої 
влади.  

30. Органи державної виконавчої влади.  
31. Органи державного управління, що не є органами виконавчої 

влади.  
32. Недержавні органи управління, що є носіями повноважень 

виконавчої влади. 
33. Поняття адміністративного права.  
34. Функції адміністративного права.  
35. Предмет адміністративного права.  
36. Метод адміністративного права.  
37. Класифікація адміністративно–правових методів.  
38. Переконання як метод адміністративно–правового регулювання.  
39. Загальна характеристика адміністративного примусу.  
40. Засоби запобігання адміністративних правопорушень.  
41. Засоби припинення адміністративних правопорушень (загальні та 

спеціальні.)  
42. Засоби адміністративної відповідальності.  
43. Метод координації в адміністративному праві.  
44. Диспозитивний та імперативний методи.  
45. Демократизація методу адміністративного права.  
46. Принципи адміністративного права: поняття та критерії 

класифікації.  
47. Види принципів адміністративного права.  
48. Застосування принципів європейського адміністративного 

простору.  
49. Система адміністративного права.  
50. Загальна, спеціальна та особлива частини адміністративного 

права.  
51. Поняття інституту адміністративного права.  
52. Види інститутів адміністративного права.  
53. Джерела адміністративного права: поняття та основні 

класифікації.  
54. Джерела адміністративного права – зовнішні форми вираження 

адміністративно–правових норм.  
55. Конституція України – основне джерело адміністративного 

права.  
56. Характеристика конституційних норм адміністративно–правової 

спрямованості.  
57. Законодавчі акти як джерела адміністративного права.  
58. Акти Президента України як джерела адміністративного права.  
59. Акти Уряду України як джерела адміністративного права.  
60. Акти міністерств, комітетів, відомств як джерела 

адміністративного права.  



61. Акти місцевих органів державної влади як джерела 
адміністративного права.  

62. Акти органів місцевого самоврядування як джерела 
адміністративного права.  

63. Міждержавні угоди, що містять адміністративно–правові норми, 
як джерела адміністративного права. 

64. Поняття та ознаки адміністративно–правових норм.  
65. Загальні особливості адміністративно–правових норм.  
66. Функції адміністративно–правових норм.  
67. Класифікація адміністративно–правових норм за спрямованістю 

змісту.  
68. Класифікація адміністративно–правових норм за адресатами або 

суб'єктами.  
69. Класифікація адміністративно–правових норм за формою 

припису.  
70. Класифікація адміністративно–правових норм.  
71. Класифікація адміністративно–правових норм за галузевою 

належністю.  
72. Види адміністративно–правових норм.  
73. Матеріальні та процесуальні адміністративно–правові норми.  
74. Регулятивні та охоронні норми адміністративного права.  
75. Структура адміністративно–правових норм.  
76. Характеристика гіпотези адміністративно–правової норми.  
77. Поняття та ознаки диспозиції адміністративно–правової норми.  
78. Поняття та характеристика санкції адміністративно–правової 

норми.  
79. Заохочення як елемент адміністративно–правової норми.  
80. Дія адміністративно–правових норм у часі, просторі та за колом 

осіб. Набуття нормою законної чинності.  
81. Норми загального, галузевого та локального характеру.  
82. Реалізація адміністративно–правових норм: дотримання, 

використання, застосування, виконання.  
83. Суб’єкти застосування адміністративно–правової норми.  
84. Основні умови застосування адміністративно–правових норм. 
85. Поняття і основні риси адміністративних правовідносин.  
86. Структура адміністративного правовідносини.  
87. Юридичні факти в адміністративному праві та їх класифікація.  
88. Класифікація юридичних фактів в залежності від наявності 

волевиявлення суб’єкта.  
89. Державне управління – сфера виникнення адміністративних 

правовідносин.  
90. Адміністративне право і адміністративні правовідносини.  
91. Влада і адміністративно–правові відносини.  
92. Механізм утворення адміністративно–правових відносин.  
93. Суб'єкти адміністративно–правових відносин.  



94. Особливості (характерні риси) адміністративно–правових 
відносин.  

95. Види адміністративних правовідносин.  
96. Загальна характеристика горизонтальних та вертикальних 

адміністративно–правових відносин.  
97. Матеріальні та процесуальні адміністративно–правові відносини.  
98. Державно–управлінські відносини як складова адміністративних 

правовідносин.  
99. Поняття суб'єктів адміністративного права  
100. Соціальні та юридичні ознаки суб'єкта адміністративного права.  
101. Суб'єкт адміністративного права і суб'єкт адміністративних 

правовідносин.  
102. Складові адміністративної правосуб'єктності.  
103. Адміністративна правоздатність.  
104. Адміністративна дієздатність.  
105. Адміністративна деліктоздатність. Проблеми деліктоздатності 

юридичних осіб.  
106. Система суб'єктів адміністративного права.  
107. Проблеми класифікації суб'єктів адміністративного права.  
108. Підстави виникнення взаємовідносин громадян і органів держави. 

Обставини що характеризують дієздатність громадян.  
109. Повна, обмежена і часткова адміністративна дієздатність 

громадян.  
110. Права громадян у сфері державного управління.  
111. Адміністративно–правові гарантії прав громадян.  
112. Адміністративно–правові обов'язки громадян.  
113. Адміністративно–правовий статус іноземців, біженців, осіб без 

громадянства.  
114. Концепція реформи адміністративного права щодо оновлення 

змісту правового статусу громадян.  
115. Кабінет Міністрів України – вищий орган виконавчої влади.  
116. Склад Кабінету Міністрів України.  
117. Компетенція Кабінету Міністрів України.  
118. Повноваження Кабінету Міністрів України по координації 

діяльності системи органів виконавчої влади.  
119. Відносини Кабінету Міністрів України з Президентом України, 

допоміжними органами і службами Президента України.  
120. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з 

Верховною радою України.  
121. Організація діяльності Кабінету Міністрів України.  
122. Акти Кабінету Міністрів України.  
123. Актуальні проблеми законодавчого врегулювання статусу 

Кабінету Міністрів України. 
124. Органи державної виконавчої влади як суб'єкти 

адміністративного права  



125. Місце органів державної виконавчої влади у системі державних 
виконавчо–розпорядчих органів (органів державного управління).  

126. Юридичні ознаки органів виконавчої влади.  
127. Особливості адміністративної правоздатності і дієздатності 

органів виконавчої влади.  
128. Класифікація органів державної виконавчої влади за масштабом 

діяльності.  
129. Вищі, центральні, місцеві і спеціальні органи виконавчої влади.  
130. Характеристика їх адміністративно–правового статусу.  
131. Класифікація органів державної виконавчої влади за порядком 

утворення.  
132. Класифікація органів державної виконавчої влади за обсягом 

компетенції.  
133. Класифікація органів державної виконавчої влади за порядком 

вирішення підвідомчих питань.  
134. Класифікація органів державної виконавчої влади за становищем 

в управлінській системі.  
135. Структура та штати органів державної виконавчої влади.  
136. Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим. 
137. Поняття підприємства. Види підприємств та їх об'єднань.  
138. Основи адміністративно–правового становища підприємств.  
139. Утворення і державна реєстрація підприємств.  
140. Ліцензування діяльності підприємств.  
141. Управління підприємствами. Співвідношення з державою.  
142. Адміністративно–правові гарантії самостійності підприємств.  
143. Контроль за діяльністю підприємств.  
144. Відповідальність підприємств.  
145. Ліквідація та реорганізація підприємств.  
146. Фонди та їх характеристика. 
147. Поняття і види об'єднань громадян.  
148. Політичні партії і громадські організації.  
149. Принципи їх створення і діяльності.  
150. Обмеження на створення і діяльність об'єднань громадян.  
151. Поняття легалізації об'єднань громадян і її шляхи. 
152. Припинення діяльності об'єднань громадян.  
153. Права об'єднань громадян.  
154. Державний нагляд та контроль за діяльністю об'єднань громадян.  
155. Відповідальність об'єднань громадян. Види та характеристика 

стягнень що накладаються на об'єднання громадян.  
156. Міжнародні зв'язки об'єднань громадян. 
157. Поняття місцевого самоврядування.  
158. Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування.  
159. Особливості правової природи адміністративно–правових 

повноважень представницьких і виконавчих органів місцевого 
самоврядування.  



160. Адміністративно–правові повноваження сільських, селищних, 
міських рад.  

161. Адміністративно–правові повноваження районних і обласних 
рад.  

162. Види адміністративно–правових повноважень виконавчих 
органів сільських, селищних, міських рад.  

163. Повноваження щодо окремих сфер управління.  
164. Самоврядні та делеговані повноваження.  
165. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.  
166. Державний контроль за діяльністю органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування. 
 

Програмові вимоги до складання екзамену з навчальної дисципліни 
«Адміністративне право» для студентів денної і заочної форм навчання 

 
1. Поняття методів державного управління.  
2. Функції методів державного управління.  
3. Загальні особливості методів державного управління.  
4. Відокремлення методів державного управління від методу 

правового регулювання.  
5. Класифікація методів державного управління залежно від 

конкретного засобу, який використовується для розв'язання управлінських 
завдань.  

6. Класифікація методів державного управління залежно від потреб 
управлінського процесу.  

7. Методи переконання, заохочення, примусу.  
8. Співвідношення переконання, заохочення і примусу в 

державному управлінні. 
9. Поняття форм державного управління.  
10. Взаємозв'язок форм і методів державного управління.  
11. Вимоги до використання форм державного управління.  
12. Установлення норм права (видання нормативних актів 

управління, адміністративна правотворчість).  
13. Застосування норм права (видання ненормативних актів 

управління, видання індивідуальних актів управління, видання актів 
застосування норм права, адміністративна розпорядливість).  

14. Укладення адміністративних договорів. Здійснення інших 
юридично значущих дій. Здійснення організаційних дій.  

15. Виконання матеріально–технічних операцій.  
16. Адміністративно–правові режими.  
17. Класифікація адміністративно–правових режимів.  
18. Постійні, тимчасові та ситуативні режими. 
19. Поняття державної служби і державного службовця.  
20. Поняття посади і посадової особи.  
21. Класифікація посад державних службовців.  



22. Ранги державних службовців.  
23. Особливості адміністративно–правового статусу державних 

службовців.  
24. Адміністративна правоздатність і адміністративна дієздатність 

державних службовців.  
25. Права державних службовців у сфері державного управління.  
26. Адміністративно–правові обов'язки державних службовців.  
27. Види і характеристика обмежень щодо державних службовців.  
28. Відсторонення державного службовця від виконання 

повноважень за посадою.  
29. Підстави припинення державної служби.  
30. Відставка державного службовця.  
31. Управління державною службою.  
32. Служба в органах місцевого самоврядування. 
33. Поняття і підстави адміністративної відповідальності.  
34. Нормативна, фактична та процесуальна підстави 

адміністративної відповідальності.  
35. Відокремлення адміністративної відповідальності від інших видів 

юридичної відповідальності.  
36. Принципи адміністративної відповідальності.  
37. Вік, після досягнення якого настає адміністративна 

відповідальність. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.  
38. Адміністративна відповідальність посадових осіб.  
39. Адміністративна відповідальність військовослужбовців та інших 

осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів.  
40. Адміністративна відповідальність іноземних громадян і осіб без 

громадянства.  
41. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність 

(крайня необхідність, необхідна оборона, неосудність).  
42. Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при 

малозначності правопорушення.  
43. Обставини, що обтяжують чи помягшують адміністративну 

відповідальність. 
44. Поняття адміністративного правопорушення.  
45. Склад адміністративного правопорушення.  
46. Відокремлення адміністративних правопорушень від злочинів і 

дисциплінарних проступків.  
47. Вчинення адміністративного правопорушення умисно.  
48. Вчинення адміністративного правопорушення з необережності.  
49. Види адміністративних правопорушень.  
50. Запобігання адміністративним правопорушенням. 
51. Поняття провадження в справах про адміністративні 

правопорушення. 
52. Місце провадження в справах про адміністративні 

правопорушення в адміністративному процесі.  



53. Принципи провадження в справах про адміністративні 
правопорушення.  

54. Стадії провадження в справах про адміністративні 
правопорушення.  

55. Завдання провадження в справах про адміністративні 
правопорушення.  

56. Порядок провадження в справах про адміністративні 
правопорушення.  

57. Обставини, що виключають провадження в справі про 
адміністративне правопорушення.  

58. Докази та їх оцінка.  
59. Передача матеріалів прокурору, органу досудового слідства або 

дізнання.  
60. Складання протоколу про адміністративне правопорушення.  
61. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні 

правопорушення.  
62. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення. Випадки, 

коли протокол про адміністративне правопорушення не складається.  
63. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні 

правопорушення.  
64. Адміністративне затримання.  
65. Органи (посадові особи), правомочні здійснювати 

адміністративне затримання.  
66. Строки адміністративного затримання.  
67. Особистий огляд і огляд речей.  
68. Вилучення речей і документів.  
69. Відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, 

річковими і маломірними суднами та огляд на стан сп'яніння.  
70. Особи, які беруть участь у провадженні в справах про 

адміністративні правопорушення.  
71. Права особи, яка притягається до адміністративної 

відповідальності.  
72. Потерпілий як особа, що бере участь у провадженні в справах про 

адміністративні правопорушення.  
73. Законний представник як особа, що бере участь у провадженні в 

справах про адміністративні правопорушення.  
74. Адвокат як особа, що бере участь у провадженні в справах про 

адміністративні правопорушення.  
75. Свідок як особа, що бере участь у провадженні в справах про 

адміністративні правопорушення.  
76. Експерт як особа, що бере участь у провадженні в справах про 

адміністративні правопорушення.  
77. Перекладач як особа, що бере участь у провадженні в справах про 

адміністративні правопорушення.  
78. Розгляд справи про адміністративне правопорушення.  



79. Оскарження і опротестування постанови по справі про 
адміністративне правопорушення. 

80. Поняття адміністративного стягнення.  
81. Мета адміністративного стягнення.  
82. Система адміністративних стягнень.  
83. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх.  
84. Основні і додаткові адміністративні стягнення.  
85. Попередження.  
86. Штраф.  
87. Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення.  
88. Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення.  
89. Позбавлення спеціального права, наданого даному 

громадянинові.  
90. Виправні роботи.  
91. Адміністративний арешт.  
92. Загальні правила накладення стягнення за адміністративне 

правопорушення.  
93. Обставини, що пом'якшують відповідальність за адміністративне 

правопорушення.  
94. Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративне 

правопорушення.  
95. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох 

адміністративних правопорушень.  
96. Обчислення строків адміністративного стягнення.  
97. Строки накладення адміністративного стягнення.  
98. Строк, після закінчення якого особа вважається такою, що не 

була піддана адміністративному стягненню.  
99. Покладення обов'язку відшкодувати заподіяну шкоду.  
100. Забезпечення законності при застосуванні заходів впливу за 

адміністративні правопорушення. 
101. Поняття адміністративного процесу.  
102. Зміст та загальні риси адміністративного процесу.  
103. Специфіка адміністративно–процесуальних норм.  
104. Специфіка адміністративно–процесуальних відносин.  
105. Принципи адміністративного процесу.  
106. Суб'єкти адміністративного процесу.  
107. Адміністративна юрисдикція.  
108. Відокремлення адміністративного процесу від інших видів 

юридичної процесуальної діяльності.  
109. Структура адміністративного процесу.  
110. Поняття адміністративного провадження.  
111. Стадії адміністративних проваджень.  
112. Система адміністративних проваджень.  



113. Нормотворчі провадження та їх характеристика.  
114. Установчі провадження та їх характеристика.  
115. Правозастосовні провадження.  
116. Характеристика проваджень по застосуванню заходів примусу і 

заохочення у державному управлінні (дисциплінарне провадження; 
провадження у справах про адміністративні правопорушення; провадження 
по застосуванню заходів матеріального впливу; провадження у справах по 
заохоченню).  

117. Характеристика проваджень по реалізації громадянами своїх прав 
і обов'язків (провадження по зверненням громадян; провадження по 
отриманню свідоцтв, дипломів, патентів тощо).  

118. Характеристика проваджень по реалізації юридичними особами 
своїх прав і обов'язків (провадження по легалізації юридичних осіб; 
провадження по оформленню та видачі ліцензій тощо).  

119. Характеристика проваджень по здійсненню контролю і нагляду 
(контрольно–наглядові провадження). 

120. Поняття законності і дисципліни у державному управлінні.  
121. Конституційні основи забезпечення законності і дисципліни у 

державному управлінні.  
122. Принципи забезпечення законності у державному управлінні. 

Законність і доцільність у державному управлінні.  
123. Гарантії забезпечення законності у державному управлінні.  
124. Державно–правовий механізм забезпечення законності у 

державному управлінні.  
125. Поняття способу забезпечення законності у державному 

управлінні.  
126. Види способів забезпечення законності у державному управлінні.  
127. Конституційне закріплення способів забезпечення законності у 

державному управлінні.  
128. Контроль і нагляд як засіб забезпечення законності у державному 

управлінні.  
129. Конституційні засади контрольно–наглядової діяльності.  
130. Види контролю.  
131. Парламентський контроль.  
132. Президентський контроль.  
133. Урядовий контроль.  
134. Судовий контроль.  
135. Контроль з боку центральних органів виконавчої влади. Контроль 

з боку місцевих органів виконавчої влади.  
136. Контрольно–наглядові повноваження державних інспекцій.  
137. Контроль з боку органів місцевого самоврядування.  
138. Громадський контроль.  
139. Нагляд прокуратури як засіб забезпечення законності у 

державному управлінні.  



140. Адміністративний нагляд міліції як засіб забезпечення законності 
у державному управлінні.  

141. Загальний нагляд міліції.  
142. Спеціальний нагляд міліції.  
143. Звернення громадян як засіб забезпечення законності у 

державному управлінні.  
144. Види звернень.  
145. Пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги.  
146. Вимоги до звернень.  
147. Розгляд пропозицій, заяв, скарг.  
148. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги.  
149. Обов'язки адресатів щодо розгляду заяв чи скарг.  
150. Відповідальність за порушення законодавства про звернення 

громадян.  
151. Заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на 

звернення. 
152. Поняття, зміст національної безпеки. Основні загрози 

національній безпеці. 
153. Основні напрямки державної політики з питань національної 

безпеки. 
154. Рада національної безпеки і оборони України як ключовий орган 

забезпечення національної безпеки України.  
155. Суб’єкти забезпечення національної безпеки України.  
156. Загальні засади забезпечення обороноздатності України.  
157. Заходи реформування оборонно–промислового комплексу.  
158. Поняття і роль Збройних сил у забезпеченні обороноздатності 

України.  
159. Органи управління обороною та їх повноваження.  
160. Контроль за військовою діяльністю держави. 
161. Соціальне призначення органів внутрішніх справ.  
162. Міністерство внутрішніх справ України як центральний орган у 

системі органів внутрішніх справ.  
163. Статус міліції в Україні.  
164. Основні завдання міліції.  
165. Внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України.  
166. Основні завдання внутрішніх військ.  
167. Державне регулювання у сфері громадянства, імміграції та 

реєстрації фізичних осіб.  
168. Правове регулювання дозвільної системи.  
169. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ. 
170. Поняття управління юстицією та система органів юстиції.  
171. Статус Міністерства юстиції України як провідного органу в 

системі органів управління юстицією.  
172. Статус територіальних управлінь юстиції.  
173. Управління реєстрацією актів громадянського стану.  



174. Управління нотаріатом в Україні.  
175. Взаємовідносини органів юстиції, державної судової 

адміністрації та судової системи.  
176. Взаємовідносини органів юстиції та адвокатури.  
177. Державний контроль у сфері юстиції. 
178. Поняття митної політики та її правове регулювання.  
179. Завдання митної політики.  
180. Структура та організація діяльності митної служби України.  
181. Державна служба в митних органах України.  
182. Поняття і основні види митних режимів.  
183. Митний контроль та відповідальність за порушення митних 

правил.  
184. Органи, уповноважені здійснювати митний контроль. 
185. Зміст та значення фінансової політики як складової частини 

економічної політики держави.  
186. Міністерство фінансів України – центральний. орган управління 

фінансами.  
187. Державна податкова адміністрація України як центральний орган 

реалізації податкової політики.  
188. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку як один з 

органів здійснення фінансової політики.  
189. Органи державного контролю у фінансовій сфері.  
190. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі 

фінансів. 
191. Поняття і принципи державного регулювання економіки 
192. Загальні засади правового регулювання економічних та 

господарських відносин 
193. Система центральних і місцевих органів управління в сфері 

економіки» їх компетенція.  
194. Повноваження центральних і місцевих органів управління в сфері 

економіки» їх компетенція.  
195. Міністерство економіки України – центральний орган управління 

економікою України.  
196. Напрямки і форми участі держави у сфері господарювання.  
197. Методи та засоби державного регулювання господарської 

діяльності. 
198. Поняття промисловості та необхідність її правового регулювання.  
199. Види промисловості.  
200. Загальна характеристика промислової політики .  
201. Заходи державного регулювання промисловістю.  
202. Реформування системи управління промисловістю.  
203. Міністерство промислової політики України як ключовий орган 

управління промисловістю.  
204. Державний контроль у сфері промисловості.  



205. Нормативно–правове забезпечення діяльності суб’єктів 
промислової політики. 

206. Поняття і необхідність здійснення аграрної політики.  
207. Міністерство аграрної політики України – провідний орган 

регулювання аграрних відносин 
208. Центральні і місцеві органи здійснення аграрної політики та їх 

повноваження 
209. Шляхи реалізації державної політики підтримки 

сільськогосподарських товаровиробників.  
210. Державний контроль та нагляд в агропромисловій сфері. 
211. Поняття освіти та загальна характеристика правового 

регулювання освіти в Україні.  
212. Національний характер освіти і стратегія мовної освіти  
213. Мета державної політики щодо розвитку освіти 
214. Органи управління освітою 
215. Основні адміністративно–правові засоби державного впливу у 

сфері освіти.  
216. Державний контроль у сфері освіти.  
217. Основні засади управління наукою в Україні.  
218. Стан розвитку української культури та шляхи його покращення. 
219. Цілі, принципи та пріоритетні завдання державної політики в 

галузі культури.  
220. Стратегічні напрями та механізми реалізації державної політики в 

галузі культури.  
221. Міністерство культури і туризму України – центральний орган 

управління культурою в Україні.  
222. Охорона культурної спадщини.  
223. Державний контроль та нагляд у сфері культури. 
224. Загальні засади управління закордонними справами.  
225. Головні напрямки та пріоритети зовнішньої політики.  
226. Регулювання зовнішньої політики вищими органами державної 

влади України.  
227. Міністерство закордонних справ України – ключовий орган 

здійснення політики у сфері зовнішніх зносин України.  
228. Закордонні органи здійснення політики у сфері зовнішніх зносин 

України.  
229. Адміністративно–правове регулювання в'їзду в Україну і виїзду з 

України. 
230. Загальні засади забезпечення обороноздатності України.  
231. Заходи реформування оборонно–промислового комплексу.  
232. Поняття і роль Збройних сил у забезпеченні обороноздатності 

України. Органи управління обороною та їх повноваження.  
233. Контроль за військовою діяльністю держави. 
234. Загальні засади державного регулювання соціальної політики.  
235. Державне регулювання ринку праці.  



236. Державний контроль та нагляд у сфері праці та соціальної 
політики.  

237. Повноваження і діяльність органів місцевого самоврядування по 
здійсненню соціального захисту населення 

238. Основи державної політики у сфері охорони здоров'я.  
239. Міністерство охорони здоров’я України як центральний орган 

управління сферою охорони здоров’я.  
240. Питання ліцензування та акредитації осіб і органів, що 

здійснюють медичну практику.  
241. Правове становище установ охорони здоров'я населення.  
242. Державний контроль і нагляд у сфері охорони здоров'я. 

 
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ) 

 
1-й семестр 
 

Тема 1. СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ЯК ГАЛУЗІ 
ПРАВА, НАУКИ ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ В 
ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

1. Адміністративне право як провідна галузь права та навчальна 
дисципліна. 

2. Сутність адміністративного права у демократичному суспільстві. 
3. Необхідність реформування адміністративного права України та 

його концептуального забезпечення. 
4. Виникнення засад адміністративного права: від поліцейського до 

адміністративного права. 
5. Становлення і розвиток адміністративного права на теренах 

України. 
6. Формування адміністративно–правової науки у незалежній 

Україні. 
 
Задачі 
1. Громадянин К. звернувся до відділу соціального забезпечення із 

заявою про призначення пенсії; громадянин Н. оскаржив до суду накладене 
на нього адміністративне стягнення; громадянка В. звернулася до 
прокуратури із скаргою на несвоєчасну виплату заробітної плати; 
громадянин А. звернувся до директора підприємства із заявою про 
звільнення за власним бажанням. 

Які правовідносини виникли у вищезазначених випадках? Надайте їх 
характеристику. 

2. Громадянин К. звернувся до органів внутрішніх справ із проханням 
видати паспорт громадянина України; на громадянина С. було накладено 
штраф за безквитковий проїзд у громадському транспорті; Міністерство 
юстиції України зареєструвало політичну партію; на підприємстві 



працівниками податкової служби було проведено позапланову податкову 
перевірку. 

Чи регулюються дані суспільні відносини нормами адміністративного 
права? Обґрунтуйте відповідь. Проаналізуйте вид та структуру даних 
адміністративно-правових відносин. 

3. Мешканець Харківської обл. Д. звернувся до Центру надання 
адміністративних послуг м. Харкова із заявою, у якій просив видати йому 
посвідчення мисливця. Державний адміністратор Центру запропонував Д. 
заповнити анкету мисливця та додати до заяви дві фотокартки, а також копії 
паспорту і довідки про присвоєння ідентифікаційного коду. Адміністратор 
повідомив, що через 30 днів від дати подання заяви Д. має відвідати Центр з 
тим, щоб з’ясувати вирішення питання щодо видачі йому посвідчення 
мисливця. У разі задоволення прохання у той же день Д. зможе отримати 
відповідний документ. 

Чи належать відносини, які виникли в даному випадку, до таких, що 
становлять предмет адміністративного права? Обґрунтуйте свою відповідь, 
визначивши ознаки цих відносин. 

1. Керуючись Положенням про дозвільну систему, керівник 
Харківського міського управління ГУМВС України в Харківській обл. 
анулював виданий А. дозвіл на придбання, зберігання і носіння мисливської 
гладкоствольної зброї. Рішення про анулювання дозволу прийнято на 
підставі акта, який був складений спільно інспектором дозвільної системи й 
дільничним інспектором міліції. У зазначеному акті зафіксовано, що А. зло-
вживає спиртними напоями, внаслідок чого знаходиться на обліку у 
наркологічному диспансері за місцем реєстрації постійного місця 
проживання. 

Назвіть учасників відносин, які виникли у даному випадку. Чи належать 
ці відносини до таких, що становлять предмет адміністративного права? 
Охарактеризуйте метод правового регулювання, переважно використаний 
при побудові норм, що регламентують дані відносини? 

2. Комісією, утвореною за рішенням міністра екології та природних 
ресурсів України, проведена позапланова перевірка дотримання приватним 
підприємством “Утильсировина” Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з 
небезпечними відходами. Го- лова комісії на вимогу директора приватного 
підприємства до початку перевірки надав йому роз’ яснення щодо підстав та 
порядку її проведення. Обґрунтовуючи законність даного заходу, посадовець 
посилався на приписи Законів України “Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності”, “Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності”, а також на нормативні 
положення, об’єднані у Порядку контролю за додержанням Ліцензійних 
умов провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері 
поводження з небезпечними відходами. 

Ознайомтесь із переліченими вище актами. Визначте, до якої з частин 
системи адміністративного права - Загальної чи Особливої - належать 



адміністративно-правові норми, розміщені у кожному з цих документів. 
Відповідь обґрунтуйте. 

 
Тема 3. ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА СИСТЕМА 

АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 
1. Поняття адміністративного права 
2.       Предмет адміністративного права 
3.       Метод адміністративного права 
4. Демократизація методу адміністративного права 
5. Принципи адміністративного права 
6. Система адміністративного права 
 
Тема 4. АДМІНІСТРАТИВНО–ПРАВОВІ НОРМИ 
1. Поняття та ознаки адміністративно–правових норм 
2. Структура адміністративно–правових норм 
3. Дія адміністративно–правових норм 
4. Реалізація адміністративно–правових норм 
5. Класифікація адміністративно–правових норм 
 
Задачі 

1. П., знаходячись на борту повітряного судна, який виконував рейс 
Донецьк-Львів, гучно співав. Інші пасажири неодноразово зверталися 
до П. із проханням припинити спів, однак П. не реагував на їх 
звернення. Бортпровідниця повідомила П., що він порушує правила 
поведінки на повітряному судні, чим заважає екіпажу та пасажирам, а 
тому відносно нього можуть бути застосовані примусові заходи. 
Зверніться до Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу та 

приписів Кодексу України про адміністративні правопорушення й, 
використовуючи їх, сформулюйте 2 - 3 норми права за класичною 
структурою. Які ознаки притаманні сформульованим нормам? З огляду на ці 
ознаки, чи можна вважати дані норми адміністративно-правовими? 

2. Студент 4 курсу юридичного вищого навчального закладу Ц. 
працював над науковою роботою з адміністративного права, яку він мав 
намір представити на конкурс. З метою отримання інформації, 
необхідної для виконання роботи, Ц. вирішив звернутися до 
Міністерства юстиції України із запитом, у якому просив повідомити 
його, які постанови Кабінету Міністрів України були оскаржені 
фізичними та/чи юридичними особами до суду впродовж 2014-2015 рр. 
через їх невідповідність законові. Перш ніж надіслати такий запит, Ц. 
дослідив положення Закону України “Про доступ до публічної 
інформації” і дійшов висновку, що Закон складається переважно із 
адміністративно-правових норм. 
Чи згодні Ви з Ц.? Які ознаки притаманні адміністративно-правовим 

нормам? Наведіть приклади приписів, що включені до тексту Закону 
України “Про доступ до публічної інформації”. Серед наведених прикладів 



знайдіть норми: а) регулятивні та охоронні; б) зобов ’язуючі, забороняючі та 
уповноважуючі; в) матеріальні та процесуальні. 

3. У Концепції адміністративної реформи в Україні наголошено, що 
ефективне правове супроводження реформи передбачає подальшу 
систематизацію адміністративного права. У зв’язку з цим Концепцією 
визначено способи, які бажано використовувати при упорядкуванні 
норм адміністративного права, й закріплено перелік нормативних 
документів, що мають бути прийняті внаслідок такого упорядкування. 
Проаналізуйте відповідні положення Концепції. Назвіть способи 

систематизації адміністративного права, які згадуються у цих положеннях. 
На необхідності прийняття яких нормативно-правових актів наголошують 
автори Концепції? Охарактеризуйте ці акти, визначивши суспільні 
відносини, що мають регламентуватися їх нормами. Які з цих актів на 
сьогодні прийняті? Чи складаються вони повністю із адміністративно-
правових норм? 

 
Тема 5. АДМІНІСТАРТИВНО – ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ 
1. Поняття і основні риси адміністративних правовідносин 
2. Структура адміністративного правовідносини 
3. Юридичні факти в адміністративному праві та їх класифікація 
4. Види адміністративних правовідносин 
5. Державно–управлінські відносини як складова адміністративних 

правовідносин 
 
Задачі 

1. Даючи характеристику адміністративно-правовим відносинам, в 
курсовій   роботі студент написав, що однією із сторін    даних відносин 
завжди виступає орган виконавчої влади або його представник. На думку 
студента, адміністративно-правові відносини завжди виникають за 
ініціативою органа виконавчої влади і носять вертикальний характер. Чи 
правильним є міркування студента ? 

2. В. вирішив придбати у А. автомобіль. Останній зняв з обліку 
автомобіль у ДАІ, після чого було укладено договір ку- півлі-продажу. В. 
звернувся до ДАІ з проханням поставити автомобіль на облік і додав до заяви 
всі необхідні документи. Прохання В. було задоволено. 

Які правові відносини виникли в даному випадку? Чи належать вони до 
відносин, що становлять предмет адміністративного права? Обґрунтуйте 
свою відповідь, визначивши ознаки цих відносин. 

3. Отримавши вищу медичну освіту, А. вирішив відкрити приватний 
кабінет та зайнятися медичною практикою. Він звернувся до державного 
реєстратора виконавчого комітету міської ради з проханням зареєструвати 
його як суб’єкта підприємницької діяльності. Після отримання свідоцтва про 
державну реєстрацію фізичної особи-підприємця А. подав до Міністерства 
охорони здоров’ я України документи для отримання ліцензії на здійснення 
медичної практики. 



Назвіть учасників відносин, які виникли у даній ситуації. Чи існує між 
ними суспільний зв’язок, якому притаманні ознаки адміністративно-
правових відносин? Які це ознаки? 

4. Рухаючись на своєму автомобілі, С. не помітив знака пішохідного 
переходу та не пропустив пішохода. Інспектор ДАІ помітив це, зупинив 
транспортний засіб та склав протокол про адміністративне правопорушення. 
Протокол було надіслано начальнику органу внутрішніх справ (ОВС) для 
вирішення питання про адміністративну відповідальність С. Постановою 
начальника ОВС С. визнано винним у вчиненні правопорушення та 
накладено стягнення у вигляді штрафу. 

Визначте правові відносини у вищезазначеній ситуації. Чи є рівними їх 
учасники? Відповідь обґрунтуйте. До якого виду адміністративно-правових 
відносин належать відносини, зумовлені припиненням протиправних діянь і 
притягненням винних до адміністративної відповідальності? 

 
Тема 6. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТІВ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 
3. Поняття суб’єктів адміністративного права як носіїв 

суб’єктивних юридичних прав і обов’язків. 
4. Правовий статус суб'єкта адміністративних правовідносин і його 

елементи. 
5. Види суб'єктів адміністративного права 
 

Задачі 
1. Громадянин Республіки Білорусь А. 22 січня 2014 р. прибув в Україну 
строком на 3 місяці до свого сина, який мешкає в м. Чернігів, а 10 травня 
2014 р. А. був притягнутий до адміністративної відповідальності за ст. 203 
КУпАП. Через місяць Головне управління Державної міграційної служби 
України у Чернігівськиій обл. винесло рішення про примусове повернення 
А. до батьківщини впродовж 30 днів. Однак А. не виконав дане рішення, 
мотивуючи це відсутністю коштів для придбання квитка. 

Які примусові заходи можуть бути застосовані до А.? Посилаючись на 
нормативні приписи, визначте порядок їх застосування. 

2. П’ ятнадцятирічний М. проживав з батьками у приватному будинку. 
Згодом його батьки придбали за договором ку- півлі-продажу квартиру. Тоді 
М. звернувся до районного відділу міграційної служби із заявою про 
реєстрацію його місця проживання за адресою знаходження цієї квартири. У 
реєстрації М. було відмовлено із посиланням на те, що квартира належить 
батькам М., а не йому, проте, М. вважав, що такою відмовою порушено його 
право на вільний вибір місця проживання. 

Чи порушено у даній ситуації право М.? Відповідь обґрунтуйте, 
посилаючись на нормативні положення. 

3. Т. 1 березня 2015 р. звернувся до головного управління 
містобудування та архітектури районної державної адміністрації із запитом 
щодо надання інформації про земельні ділянки комунальної форми власності 



у межах району не надані у користування, що можуть бути використані під 
забудову. 25 березня 2015 р. він отримав відповідь, у якій зазначалося, що 
така інформація обмежена в доступі і не може бути надана. 

Зробіть юридичний аналіз ситуації. З’ясуйте відмінності у порядку 
надання відповідей на інформаційні запити від порядку розгляду звернень 
громадян. 

 
Тема 7. ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯК СУБ ’ЄКТИ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 
2. Людина, особа, громадянин: співвідношення понять 
3. Адміністративно–правовий статус громадян 
4. Конституційні права та обов‘язки громадян у публічно–правовій 

сфері. 
5. Статус іноземців та осіб без громадянства 
6. Статус біженців  
 
Задачі 
1. Під час проведення медогляду в одному з навчальних закладів 

м.Львова було виявлено, що студент республіки Нігерії є ВІЛ-інфікований. 
Він відмовився виконувати приписи лікаря. Внаслідок цього студента було 
виключено з навчального закладу і видворений органами внутрішніх справ з 
України. Дайте правову оцінку цієї ситуації. Який порядок видворення за 
межі України встановлює чинне законодавство України?  

 
2. Начальник податкової інспекції у Галицькому районі відмовився 

прийняти заяву громадянина К., мотивуючи відмову тим, що громадянин 
порушив Закон України “Про мови” і заява складена російською мовою. 
Дайте правову оцінку дій начальника районної податкової інспекції. Які 
права має громадянин К.? 

 
Тема 8. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЯК ВИЩИЙ ОРГАН В 

СИСТЕМІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 
1. Кабінет Міністрів України – вищий орган виконавчої влади 
2. Склад Кабінету Міністрів України 
3. Компетенція Кабінету Міністрів України 
4. Повноваження Кабінету Міністрів України по координації 

діяльності системи органів виконавчої влади 
5. Відносини Кабінету Міністрів України з Президентом України, 

допоміжними органами і службами Президента України 
6. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з 

Верховною радою України 
7. Організація діяльності Кабінету Міністрів України 
8. Акти Кабінету Міністрів України 
 
Задачі 



1. На засіданні Кабінету Міністрів України були прийняті такі рішення: 
а) про затвердження Положення про Генеральний штаб Збройних Сил 

України; 
б) про затвердження граничної чисельності працівників Міністерства 

оборони України; 
в) про затвердження розмірів посадових окладів працівників і 

військовослужбовців Збройних Сил України; 
г) про присвоєння військових звань особам вищого офіцерського 

складу Збройних Сил України. 
Міністр оборони України видав такі накази: 
а) про затвердження складу Громадської ради при Міністерстві 

оборони України; 
б) про затвердження положення про структурні підрозділи апарату 

Міністерства оборони України; 
в) про призначення на посаду першого заступника Міністра оборони 

України; 
г) про затвердження переліку військових посад, які можуть бути 

заміщені військовослужбовцями-жінками. 
Зробіть юридичний аналіз прийнятих рішень з точки зору компетенції 

органів (посадових осіб), які їх приймали. 
2. На засіданні уряду розглядався проект акта, яким визначався 

порядок пропуску через кордон України транспортних засобів 
перевізників. У процесі обговорення документа з’ясувалося, що для 
запровадження зазначеного порядку необхідно вирішити питання про 
кількість підрозділів митних органів, які здійснюватимуть контроль у 
даній сфері. У результаті було прийнято два документи: одним 
затверджено порядок здійснення контролю, а другим - доручено 
Державній фіскальній службі України забезпечити встановлення 
оптимальної кількості відповідних підрозділів. 
Дайте юридичний аналіз ситуації. Які акти можуть бути прийняті 

урядом у даному випадку? 
3. Голова Державної санітарно-епідеміологічної служби України видав 

наказ, яким затвердив Порядок проведення профілактичних щеплень в 
Україні. Міністр охорони здоров’я України скасував цей наказ, 
посилаючись на те, що згідно з Положенням про Міністерство охорони 
здоров’ я України затвердження державних санітарно-епідеміологічних 
та санітарно- протиепідемічних правил і норм належить до 
повноважень Міністерства. 
Чи законно вчинив міністр? Хто уповноважений скасовувати акти 

центральних органів виконавчої влади? 
4. К. звернувся до голови районної державної адміністрації зі скаргою 

на бездіяльність селищного голови. У скарзі К. зазначав, що він три 
місяці тому подав до селищного голови заяву про організацію 
регулярного безкоштовного підвезення до навчального закладу і 
додому школярів, які мешкають у селі. 



Від селищного голови К. відповіді не отримав. Голова районної державної 
адміністрації повідомив К., що селищна рада та її голова не 
підпорядковуються районній державній адміністрації, а тому він не має 
повноважень розглядати такі скарги. 

Проаналізуйте ситуацію та підготуйте юридично обґрунтовану 
відповідь на скаргу К. 

 
Тема 9. ЦЕНТРАЛЬНІ І МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ 

ВЛАДИ 
1. Поняття і види центральних органів виконавчої влади. 
2. Особовий склад та структура центрального органу виконавчої 

влади. 
3. Статус і повноваження міністерства як провідного центрального 

органу виконавчої влади. 
4. Акти міністерств. 
5. Система органів виконавчої влади на місцях. 
6. Місцеві державні адміністрації: повноваження і статус. 
 
Задачі 
1. Наукою адміністративного права вироблено різні критерії 

класифікації органів виконавчої влади за: рівнем знаходження органу в 
системі виконавчої влади, територіальним масштабом його діяльності, 
характером компетенції, порядком вирішення підвідомчих питань, 
предметом спрямованості компетенції органу виконавчої влади. 

На основі аналізу чинного законодавства України дайте 
характеристику за вищевказаними критеріями органам виконавчої влади: 
Кабінет Міністрів України, Міністерство освіти і науки України, 
Національне агентство України з питань державної служби, Міністерство 
охорони здоров’я України, Державна санітарно-епідеміологічна служба 
України, Державне агентство водних ресурсів України, Державна фінансова 
інспекція України, обласна державна адміністрація, Головне управління 
Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області. 

2. Складіть схеми підпорядкування вказаних нижче органів 
виконавчої влади: 

1) Кабінет Міністрів України, Головне управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, відділ цивільного 
захисту у Балаклійському районі Харківської області, Міністерство оборони 
України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, 
райвійськкомат, обл- військкомат, Генеральний штаб Збройних Сил України; 

2) Міністерство фінансів України, Державна фінансова інспекція 
України (Держфініспекція), Кабінет Міністрів України, Держфінінспекція в 
Харківській області; 

3) Харківська обласна державна адміністрація, Чугуїв- ська районна 
державна адміністрація Харківської області, Кабінет Міністрів України, 
Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції у місті обласного 



значення, районне управління юстиції, Державна реєстраційна служба 
України. 

3. Наказом Міністра юстиції України були створені територіальні 
органи Міністерства юстиції України, визначено їх перелік, а також 
затверджено Положення про Головні управління юстиції Міністерства 
юстиції України в областях та місті Києві. У цьому Положенні встановлено 
підпорядкованість цих органів безпосередньо Кабінету Міністрів України. 

Зробіть юридичний аналіз ситуації. Визначте порядок створення 
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх 
територіальних органів. 

4. Державна служба України з лікарських засобів при Міністерстві 
охорони здоров’я здійснювала свою діяльність за рахунок коштів, отриманих 
від суб‟єктів господарювання за видані ним сертифікати на здійснення 
імпортно-експортних операцій з наркотичними і психотропними засобами, 
що було встановлено під час ревізії Головного контроль-ревізійного 
управління.  

Чи правомірними були дії служби? Дайте правову оцінку даної 
ситуації. 
 

Тема 10. ПІДПРИЄМСТВА І УСТАНОВИ ЯК СУБЄКТИ 
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

1.Поняття та призначення підприємств і установ. 
2.Окремі види підприємств і установ. 
3. Організаційна структура та управління підприємствами й 

установами. 
4. Діяльність підприємств та організацій як суб’єктів адміністративного 

права. 
5. Порядок утворення та припинення діяльності підприємств і установ. 
 
Тема 13. МЕТОДИ, ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРАТИВНО–ПРАВОВІ РЕЖИМИ 
1. Поняття форми державного управління 
2. Види форм державного управління 
3. Поняття і значення актів державного управління 
4. Вимоги до актів державного управління 
5. Види актів державного управління 
6. Методи державного управління 
7. Поняття адміністративно–правових методів 
8. Види адміністративно–правових методів 
9. Метод адміністративного примусу 
10. Адміністративно–правові режими. 
 
Задачі 
1. Розпорядженням Голови Самбірської районної державної 

адміністрації від 10.12.2003 р. спеціаліста І-ї категорії відділу містобудування 



і архітектури було переведено на посаду начальника відділу житлово-
комунального господарства райдержадміністрації.  

Дайте правову оцінку даної ситуації. Визначте порядок скасування 
адміністративних актів.  

2. Сержант міліції Хом‟юк і позаштатний працівник міліції Чорній 
затримали небезпечного злочинця, який чинив їм опір з використанням 
холодної зброї. При затриманні працівники міліції не постраждали.  

Які заходи заохочення можуть бути вжиті до цих працівників?  
3. Громадянин Кравців після відбування встановленого строку 

покарання за вчинення , умисного злочину, був звільнений з місця 
позбавлення волі і щодо нього суддею було встановлено адміністративний 
нагляд строком на 1 рік. Гр.Кравців не погодившись із цим рішенням, подав 
скаргу у прокуратуру.  

Який вид адміністративного примусу застосовано. Чи були в 
гр.Кравціва підстави для скарги? 

4. Розпорядженням Голови Городоцької районної державної 
адміністрації було виділено кошти на утримання футбольної команди за 
рахунок коштів, передбачених в районному бюджеті по програмі “Селекція в 
тваринництві”. Визначте, чи законним є даний акт. 

5. Міністерство юстиції України наказом затвердило Порядок 
особистого прийому громадян у Державній службі України з питань захисту 
персональних даних (ДСЗПД України). З метою оптимізації процедури 
особистого прийому громадян та забезпечення громадського порядку в 
приймальні ДСЗПД України Голова Служби видав наказ, яким встановив, що 
вхід громадян до приймальні ДСЗПД України має здійснюватися за 
перепустками встановленого зразка. З метою виготовлення бланків 
перепусток ДСЗПД України уклала договір з друкарнею. 

Чи законні дії зазначених суб ’єктів? Які форми управлінської 
діяльності використані у даному випадку? 

6. Голова Чугуївської районної державної адміністрації провів нараду 
з питань дотримання вимог Закону України “Про звернення громадян”. За 
результатами наради видано розпорядження про проведення перевірки стану 
роботи з розгляду звернень громадян на комунальних підприємствах, 
розташованих на території Харківської обл. 

Чи законні дії голови райдержадміністрації? Які форми управлінської 
діяльності були застосовані у даному випадку? Дайте юридичний аналіз 
ситуації. 

 
Тема 14. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ТА СЛУЖБА В 
ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
1. Поняття і зміст інституту державної служби 
2. Поняття та аналіз змісту державно–службових відносин 
3. Соціальний характер державної служби 
4. Статус державних службовців державних органів та їх апарату 
5. Класифікація посад державних службовців 



6. Проходження державної служби 
7. Система професійного навчання державних службовців 
8. Кадровий резерв державної служби 
10. Відповідальність державних службовців  
11. Служба в органах місцевого самоврядування 
 
Задачі 

1. З’ясуйте, виокремивши статусні ознаки державних службовців, які 
з перелічених посад відносяться до посад державних службовців? 
А.Заступник голови обласної державної адміністраці. Б. Міністр 
внутрішніх справ України. В. Секретар Київської міської ради. Г. 
Директор підприємства “Краснокутський маслозавод”. Д. Директор 
загальноосвітньої школи. Е. Голова Державної пенітенціарної служби 
України. Є. Радник Президента України. 

2. Стосовно начальника управління районної державної адміністрації 
В. було складено протокол про скоєння корупційного правопорушення. 
У протоколі зазначалося, що В., перебуваючи на посаді державного 
службовця, займається викладацькою діяльністю, тим самим порушує 
вимогу щодо обмеження сумісництва та суміщення з іншими видами 
діяльності. Суддя, розглянувши справу про корупційне 
правопорушення, виніс постанову про звільнення В. з посади 
начальника управління районної державної адміністрації. 
Зробіть юридичній аналіз ситуації. 

3. Голова обласної державної адміністрації подав у відставку, 
мотивуючи своє рішення принциповою незгодою з позицією Кабінету 
Міністрів України щодо вирішення деяких питань управління 
державними справами. 
З ’ясуйте, який орган або посадова особа і в які строки вправі 

прийняти відставку. Які правові наслідки тягне за собою відмова у 
відставці? 

 
Тема 15. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ 
1.Поняття адміністративної відповідальності 
2. Принципи адміністративної відповідальності 
3. Нормативна основа адміністративної відповідальності 
4. Поняття адміністративного правопорушення 
5. Юридичний склад адміністративного правопорушення: 
 поняття і види 
6. Елементи суб’єктивної сторони складу адміністративного 

правопорушення 
7. Елементи об’єктивної сторони складу адміністративного 

правопорушення 
8. Поняття і види адміністративних стягнень 
9. Характеристика окремих адмністративних стягнень 
10. Основні правила накладення адміністративних стягнень 



11. Адміністративна відповідальність юридичних осіб 
12. Застосування адміністративно–господарських санкцій  
до суб'єктів господарювання. 
 
Задачі 
1. Головний лікар воєнного госпіталю полковник Гусєв Н. із сином 

Сергієм, якому виповнилось 16 років, на службовій машині з водієм 
Птічкиним в суботу 29 липня 2014р. виїхав на полювання. Гусєви 
пополювали вдало, а Птічкін ні разу не влучив у ціль. Після полювання вони 
розпалили багаття. У зв‟язку з цим головний лісничий Суслов склав три 
протоколи про порушення правил пожежної безпеки в лісах. Тут же на місці 
він виніс постанову про накладення на Гусєва Н., Гусєва С. і Птічкіна 
адміністративного штрафу із конфіскацією мисливської зброї. Гусєв Н. 
оскаржив постанову про адміністративне стягнення, мотивуючи це тим, що 
він є військовослужбовцем і адміністративну відповідальність несе згідно із 
дисциплінарним статутом. Дайте правову оцінку цієї ситуації.  

 
2. Сидоркін на своєму власному авто разом із своїм товаришем 

Петровим повертались із пікніка. Водії зустрічного руху подали світловий 
сигнал, який означає те, що на посту ДАІ працівники міліції зупиняють всіх 
водіїв. Сидоркін, який перебув в стані сп‟яніння, передав керування свого 
автомобіля Петрову, так як Петров перебував в меншій стадії сп’яніння, але 
не мав при собі водійських прав.  

На посту ДАІ працівники міліції затримали Сидоркіна і Петрова, де 
після медичного огляду на стан сп‟яніння були складені два протоколи про 
вчинення адміністративного правопорушення. У своєму поясненні Сидоркін 
вказав, що працівники ДАІ вилучили у нього посвідчення водія 
неправомірно, так як він працює водієм автобуса і має, крім категорії “В” 
категорію “С”, а без посвідчення його не допустять до роботи. Постановою 
суду Сидоркін був позбавлений права керування транспортним засобом 
категорії “В” і “С” строком на один рік. На Петрова було накладено 
адміністративний штраф. Дайте правову оцінку цієї ситуації.   

 
2-й семестр 
 
Тема 23. УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМИ СПРАВАМИ 
1. Поняття та соціальне призначення органів внутрішніх справ.  
2. Міністерство внутрішніх справ України як центральний орган у системі 

органів нутрішніх справ.  
3. Статус міліції в Україні та її головні завдання. Поліція в Україні.  
4. Національна гвардія як воєнізоване фомування в структурі МВС. 
 
Тема 24. УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЄЮ 
1. Поняття управління юстицією та система органів юстиції. Статус 

Міністерства юстиції України як провідного органу в системі органів управління 



юстицією. 
2.  Статус територіальних управлінь  юстиції. 
3.  Управління реєстрацією актів громадянського стану. Управління 

нотаріатом в Україні.  
4. Взаємовідносини органів юстиції, державної судової адміністрації, судової 

системи та адвокатури. 
 
Тема 25. УПРАВЛІННЯ ЗАКОРДОННИМИ СПРАВАМИ  

1. Поняття та специфіка сфери закордонних справ в державному управлінні. 
2. Міністерство закордонних справ як орган державного управління, його 

структура та повноваження. 
3. Проходження дипломатичної служби. Адміністративно-правововий 

статус органів МЗС за кордоном. 
4. Особливості адміністративно-правового регулювання перебування в 

Україні іноземців та апатридів. 
 
Тема 26. УПРАВЛІННЯ ОБОРОНОЮ 
1. Поняття та особливості управління в сфері оборони. Правова регламентація 

оборони держави. Воєнна доктрина Збройних Сил України. 
2. Міністерство оборони України як центральний орган виконавчої влади, 

його функції та повноваження. Цивільна оборона. 
3. Генеральний штаб Збройних сил України та організаційні засади його 

функціонування. 
4. Військова служба та її правова основа. 
5. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про 

загальний військовий обов’язок і військову службу. 
 

 
Тема 28. УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ФІНАНСІВ ТА ПОДАТКОВОЮ 

СФЕРОЮ 
1. Зміст та значення фінансової політики як складової частини економічної 

політики держави. Міністерство фінансів України – центральний орган 
управління фінансами 

2. Державна фіскальна служба України  як центральний орган реалізації 
податкової політики  

3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку як один з органів 
здійснення фінансової політики. Органи державного контролю у фінансовій 
сфері 

4. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі фінансів. 
 
Тема 29. УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ЕКОНОМІКИ І ГОСПОДАРЮВАННЯ 
1.Поняття і принципи державного регулювання економіки. Загальні засади 

правового регулювання економічних та господарських відносин 
2. Система центральних і місцевих органів управління в сфері економіки, їх 

компетенція 



3. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України – центральний орган 
управління економікою держави 

4. Напрямки і форми участі держави у сфері господарювання. Методи та 
засоби державного регулювання господарської  діяльності 

 
Тема 31. МИТНА ПОЛІТИКА 
1. Поняття митної політики та її правове регулювання.  
2. Завдання митної політики.  
3.Структура та організація діяльності митної служби України. 
4. Державна служба  в митних органах України.  
5. Поняття і основні види  митних режимів. 
 
Тема 32. АГРАРНА ПОЛІТИКА.  
1. Поняття, завдання і значення аграрної політики. Міністерство аграрної 

політики та продовольства України – провідний орган регулювання аграрних 
відносин 

2. Центральні і місцеві органи здійснення аграрної політики та їх 
повноваження 

3. Шляхи реалізації державної політики підтримки сільськогосподарських 
товаровиробників 

4. Державний контроль та нагляд в агропромисловій сфері 
 

Тема 37. УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
1. Поняття та правові засади державного управління у сфері охорони здоров’я 
2. Система органів державного управління у сфері охорони здоров’я та їх 

повноваження. Санітарно-епідеміологічний нагляд 
3. Організаційно-правові засади медичного страхування. 
4. Аміністративна відповідальність за порушення законодавства щодо 

охорони здоров’я населення. 
 

 


