
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО» 

Особлива частина 

 

Тема 1. Адміністративно-правове забезпечення державного 

управління у галузях національної безпеки та оборони 

 

1. Поняття, сутність та правові засади управління національною 

безпекою. 

2. Система органів управління національною безпекою та їх 

повноваження. 

3. Організаційно-правове забезпечення охорони державного 

кордону. Адміністративна відповідальність за порушення державного 

кордону. 

4. Організаційно-правові засади управління державною безпекою. 

Контроль за органами державної безпеки. 

5. Організаційно-правові засади управління обороною. 

6. Поняття та особливості військової служби. 

 

Напишіть есе на одну із тем: 

1. Значення охорони державного кордону. 

2. Органи охорони державного кордону. 

3. Вдосконалення правових засад управління державною безпекою. 

 

Рекомендована література: 

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 

України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. 

– Ст.141.  

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 

1984 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа. 

3. Авер’янов Б.В. Адміністративне   право   України.   Академічний   

курс:   

Підруч.: У 2 т. / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К.: Юрид. думка, 

2007. 

4. Кивалов С.В. Административное право Украины: Учебник / Под 

общей ред. С.В. Кивалова. – Харьков: «Одиссей», 2004. – 880 с. 

5. Ківалов  С.В. Закон України про державну службу: Наук.-практ. 

коментар / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-Тіунова. – Одеса: Фенікс, 2009, 692 с. 

6. Ківалов  С.В. Публічна служба в Україні / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-

Тіунова. – Одеса: Фенікс, 2009. – 688 с. 

 

Тема 15. Адміністративно-правове забезпечення державного 

управління у галузі внутрішніх справ 

 

1. Правове забезпечення управління внутрішніми справами. 



2. Система органів внутрішніх справ. 

3. Повноваження Міністерства внутрішніх справ України. 

4. Державний нагляд за безпекою дорожнього руху. 

5. Внутрішні війська як складова охорони громадського порядку і 

громадської безпеки: завдання, права, обов’язки. 

6. Адміністративна відповідальність за порушення громадського 

порядку і громадської безпеки. 

 

Напишіть есе на одну із запропонованих тем: 

 

1) Види порушень громадського порядку і громадської безпеки. 

2) Повноваження органів внутрішніх справ. 

3) Правовий статус національної поліції. 

 

 

Рекомендована література: 

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 

України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. 

– Ст.141.  

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 

1984 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа. 

3. Авер’янов Б.В. Адміністративне   право   України.   Академічний   

курс:   Підруч.: У 2 т. / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К.: Юрид. 

думка, 2007. 

4. Кивалов С.В. Административное право Украины: Учебник / Под 

общей ред. С.В. Кивалова. – Харьков: «Одиссей», 2004. – 880 с. 

5. Ківалов  С.В. Закон України про державну службу: Наук.-практ. 

коментар / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-Тіунова. – Одеса: Фенікс, 2009, 692 с. 

6. Ківалов  С.В. Публічна служба в Україні / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-

Тіунова. – Одеса: Фенікс, 2009. – 688 с. 

 

 

Тема 16. Адміністративно-правове забезпечення державного 

управління у галузі юстиції 

 

1. Правові засади управління у галузі юстиції. 

2. Система і структура органів юстиції та їх повноваження. 

3. Особливості проходження служби в органах юстиції. 

4. Організаційно-правові засади і завдання Державної виконавчої 

служби. 

5. Реєстрація актів громадського стану. 

6. Організаційно-правові засади нотаріату. 

7. Державна реєстраційна служба України: правовий статус. 



Завдання: 

1. Вкажіть повноваження Міністерства юстиції України у веденні 

відповідних державних реєстрів 

2. Назвіть органи і посадові особи, які мають право вчиняти нотаріальні 

дії. 

3. На підставі Положення про Міністерство юстиції України вкажіть 

основні напрями діяльності по забезпеченню покладених на нього завдань. 

4 Приватний нотаріус вчинив такі дії: 

а) видав дублікати документів, що зберігаються в справах нотаріату 

б) видав свідоцтво про право на спадщину 

в) вжив заходів до охорони спадкового майна 

г) засвідчив справжність підпису на документі, призначеному для дії за 

кордоном 

Чи правомірні дії нотаріуса? 

 

5. На підставі результатів перевірки роботи нотаріальних органів міста, 

начальник обласного управління юстиції анулював реєстраційне посвідчення 

приватного нотаріуса і скасував постанову державного нотаріуса про відмову  

у вчиненні нотаріальної дії. 

Чи правомірні дії начальника обласного управління юстиції? 

 

Рекомендована література: 

7. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 

України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. 

– Ст.141.  

8. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 

1984 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа. 

9. Про державну службу: Закон України від 26 грудня 1993 р. // 

[Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа. 

10. Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон 

України від 01 липня 2010 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу – 

http://zakon.rada.gov.uа. 

11. Авер’янов Б.В. Адміністративне   право   України.   Академічний   

курс:   

Підруч.: У 2 т. / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К.: Юрид. думка, 

2007. 

12. Кивалов С.В. Административное право Украины: Учебник / Под 

общей ред. С.В. Кивалова. – Харьков: «Одиссей», 2004. – 880 с. 

13. Ківалов  С.В. Закон України про державну службу: Наук.-практ. 

коментар / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-Тіунова. – Одеса: Фенікс, 2009, 692 с. 

14. Ківалов  С.В. Публічна служба в Україні / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-

Тіунова. – Одеса: Фенікс, 2009. – 688 с. 

15. Кісіль З.Р. Адміністративне право: навч. посіб. – 3-еє вид./ З.Р. 

Кисіль, Р.В. Кісіль – К. Алеута; ЦУЛ, 2011. – 696 с. 



16. Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний курс 

підручник / Т.О. Коломоєць. – К.: Хрінком Інтер, 2011. – 576 с. 

17. Курс адміністративного права України: підручник / [В.К. Колпаков, 

О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сукенко та ін.] / за ред. В.В. Коваленка. – 

К.: Юрінком Інтер, 2012. – 808 с. 

 

Тема 17. Адміністративно-правове забезпечення державного 

управління у галузі закордонних справ 

1. Галузь закордонних справ як об’єкт державного управління. 

2. Правові засади управління закордонними справами. 

3. Міністерство закордонних справ як орган державного управління. 

4. Адміністративно-правовий статус органів МЗС за кордоном. 

5. Дипломатична служба: поняття, особливості проходження. 

6. Особливості адміністративно-правового регулювання 

перебування іноземців і осіб без громадянства в Україні. 

Задача 

Громадянка України К. зареєструвала шлюб у Рівненському міському 

відділі реєстрації актів цивільного стану у 2002 році та виїхала на постійне 

місце проживання до Німеччини. 26 квітня 2011 року громадянка К. 

звернулась із заявою про вихід із громадянства України у відділ роботи із 

зверненнями громадян Рівненської обласної державної адміністрації. 

Які органи розглядають питання про вихід із громадянства України? 

Яку відповідь зобов’язана надати Рівненська обласна державна 

адміністрація? 

 

Рекомендована література: 

1. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. / 

Действующее международное право. – Т. 1. – М., 1996. 

2. Венская конвенция о консульских сношениях  1963 г. / 

Действующее международное право. Т. 1. – М., 1996. 

3. Всеобщая декларация прав человека (10 декабря 1948 г.) // 

[Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа. 

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 

1984 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа. 

5. Про державну службу: Закон України від 26 грудня 1993 р. // 

[Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа. 

 

Тема 18. Адміністративно-правове забезпечення державного 

управління у галузях економіки та захисту економічної конкуренції 

 

1. Правові засади управління економічною галуззю. 

2. Система і повноваження органів державної виконавчої влади по 

управлінню економічною сферою. 

3. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо 

управління у галузі економіки. 



4. Форми і методи управління економічною галуззю та їх 

характеристика (реєстрація, ліцензування, сертифікація та ін.). 

5. Правові засади захисту економічної конкуренції. 

6. Антимонопольні органи України: адміністративно-правовий 

статус. 

7. Державний контроль і нагляд в економічній галузі. 

8. Адміністративна відповідальність за порушення чинного 

законодавства в економічній галузі. 

Задачі  

Завдання 1.  

Державний реєстратор виконавчого комітету міської ради відмовив 

представнику нерезидента України, який бажав зареєструвати 

підприємницьку діяльність, мотивуючи відмову необхідністю особистої 

присутності нерезидента, який має намір зареєструватися в якості фізичної 

особи-суб’єкта підприємницької діяльності. Надайте правову оцінку 

законності відмови державного реєстратора, спираючись на норми чинного 

законодавства України.  

Завдання 2.  

Управління в справах приватизації міської ради, здійснюючи перевірку 

дотримання вимог чинного законодавства в сфері приватизації, винесло 

рішення про накладання штрафу на підприємство за невиконання умов 

договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, яке раніше перебувало у 

комунальній власності. Чи правомірні дії управління в справах приватизації 

міської ради? Обґрунтуйте відповідь, посилаючись на норми чинного 

законодавства. 

 

Рекомендована література: 

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 

1984 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа. 

2. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 

листопада 1993 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу – 

http://zakon.rada.gov.uа. 

3. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 

липня 1996 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу – 

http://zakon.rada.gov.uа. 

4. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 

1991 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа. 

5. Авер’янов Б.В. Адміністративне   право   України.   Академічний   

курс: Підруч.: У 2 т. / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К.: Юрид. 

думка, 2007. 

6. Калюжний Р.А. Кодекс України про адміністративні правопорушення: 

Науково-практичний коментар / [Р.А. Калюжний, М.Ш. Іншин, І.М. Шопіна та 

ін.]. – Видання четверте, зі змінами та доповненнями станом на 10 листопада 

2010 р. – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. – 712 с.  



7. Ківалов С.В. Адміністративне право України: Навчальний посібник 

– 5-е вид. перероб. і доп. / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла-Тіунова. – Одеса: 

Фенікс, 2011, 400 с. 

 

Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення державного 

управління митною справою 

 

1. Поняття митної справи як об’єкта державного управління. 

2. Правові засади державного управління митною справою. 

3. Система митних органів, їхні повноваження як суб’єктів 

державного управління. 

4. Державна служба в митних органах: поняття, правове 

регулювання, особливості проходження. 

5. Митні режими. 

6. Митний контроль. 

7. Адміністративна відповідальність за порушення митного 

законодавства. 

Рекомендована література: 

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 

1984 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа. 

2. Митний кодекс України від 13 березня 2012 р. // [Електронний 

ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа. 

3. Про державну службу: Закон України від 26 грудня 1993 р. // 

[Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа. 

4. Авер’янов Б.В. Адміністративне   право   України.   Академічний   

курс: Підруч.: У 2 т. / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К.: Юрид. 

думка, 2007. 

 

Тема 20. Адміністративно-правове забезпечення державного 

управління у галузях фінансів та банківською системою 

 

1. Правові засади управління фінансами і банківською системою. 

2. Органи управління фінансами та їх повноваження. 

3. Національний банк України – особливий орган державного 

управління. 

4. Організаційно-правові засади управління системою оподаткування. 

5. Фінансовий контроль. 

6. Банківський нагляд. 

7. Адміністративна відповідальність за порушення фінансового 

законодавства. 

Задача 

Громадянин Іванов , маючі намір займатися підприємницькою 

діяльністю надав Державному реєстратору за місцем проживання документи, 

а саме: 

-  заяву; 



-   паспорт громадянина України; 

-   копію довідки про включення заявника до Державного реєстру 

фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів; 

-    довідку про відсутність судимості; 

-   копію квитанції про сплату реєстраційного збору. 

Державний реєстратор, прийнявши та перевіривши надані документи 

через 5 робочих дні надав громадянину Іванову свідоцтво про державну 

реєстрацію яким засвідчив факт набуття статусу підприємця фізичною 

особою та вніс відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців 

Питання: прокоментуйте дії Державного реєстратора та правильність 

прийнятих ним рішень. 

 

Задача 

Державне комерційне підприємство "Велетень" за рахунок прибутку 

утворило спеціальні (цільові) фонди головним чином для покриття витрат, 

пов'язаних з діяльністю цього підприємства, а саме: 

- амортизаційний фонд; 

- фонд споживання ( оплати праці); 

-  резервний фонд; 

-   інші фонди, передбачені статутом підприємства. 

Директор державного комерційного підприємства на представницькі 

цілі виділив з резервного фонду 10 тис. гривень які через посередницьку 

фірму "Аеліта" перерахував комбінату харчування. 

Кошти, одержані за продаж майбутнього об'єкту яке належало до 

основних фондів підприємства спрямував на покриття витраченої суми на 

представницькі витрати. 

Профспілковий комітет підприємства виразив сумнів щодо 

правильності розподілу коштів. 

Дайте роз'яснення використання коштів одержаних від продажу. 

 

Задача 

На підприємстві яке засноване на змішаній формі власності 

шляхом об'єднання майна різних форм власності 9% іноземних інвестицій в 

вигляді цінних паперів. 

Керівництво підприємства звернулось до державної податкової 

інспекції з проханням знизити податки, мотивуючи тим. Що підприємство 

рахується якпідприємство з іноземними інвестиціями 

 Питання: Яке повинно бути прийнято рішення податковою 

інспекцією? 

 

Задача 

Сільськогосподарському підприємству "Аграрник" держава в 2008 році 

здійснила доплату за сільськогосподарську продукцію у розмірі 200000 

гривень. А колективному сільськогосподарському підприємству "Мрія" 



надала дотацію на підтримку виробництва життєво важливих продуктів 

харчування у розмірі 1 млн. гривень. 

Питання: Чи правомочна держава на такі дії? 

 

Рекомендована література: 

1. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 р. // [Електронний 

ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа. 

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 

1984 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа. 

3. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 р. // [Електронний 

ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа.  

4. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 

2000 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа. 

5. Про  Національний  банк України:  Закон України від 20 травня  

1999 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа. 

6. Авер’янов Б.В. Адміністративне   право   України.   Академічний   

курс: Підруч.: У 2 т. / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К.: Юрид. 

думка, 2007. 

7. Бекерська Д.А. Фінансове право / Д.А. Бекерська, Л.К. Воронова. – 

К., 1998. 

8. Бекерская Д.А. Финансовое право: Учеб.-метод, реком. / Д.А. 

Бекерська. – Одесса, 1999. 

9. Калюжний Р.А. Кодекс України про адміністративні правопорушення: 

Науково-практичний коментар / [Р.А. Калюжний, М.Ш. Іншин, І.М. Шопіна та 

ін.]. – Видання четверте, зі змінами та доповненнями станом на 10 листопада 

2010 р. – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. – 712 с.  

10.  Ківалов С.В. Адміністративне право України: Навчальний посібник 

– 5-е вид. перероб. і доп. / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла-Тіунова. – Одеса: 

Фенікс, 2011, 400 с. 

 

Тема 21. Адміністративно-правове забезпечення державного 

управління у галузі агропромислового комплексу та продовольства 

 

1. Правові засади управління у галузі агропромислового комплексу 

та продовольства. 

2. Система органів управління у галузі агропромислового 

комплексу та продовольства. 

3. Міністерство аграрної політики і продовольства України: 

правовий статус. 

4. Державний контроль та нагляд у галузі агропромислового 

комплексу та продовольства. 

5. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства у 

галузі агропромислового комплексу та продовольства. 

Задача 



Податковою інспекцією Мелітопольської ДШ на центральному ринку 

міста 23.09.2008 року проведена перевірка ціноутворення на продаж цукру 

всіма суб'єктами господарювання з питання додержання суб'єктами 

господарювання державних цін на продукцію. 

Приватні підприємці звернулись до суду з позовом на неправомірні дії 

податкової інспекції з даного питання мотивуючи тим, що дана перевірка 

повинна стосуватись лише державних та комунальних підприємств. 

Питання: Чи правомірні дії податкової інспекції? 

Задача 

Після проведення перевірки господарської діяльності ВАТ 

"Південбудсервіс" пройшло 35 календарних дні, але керівництво ВАТ 

результати перевірки не отримали. Юрист Іванова А.А. зробила запит до 

державного органу про надання результатів перевірки, на що отримала 

письмову відповідь з поясненнями. Ці пояснення не задовольнили 

керівництво ВАТ та дали привід звернутись до місцевого суду з позовом. 

Питання: Які терміни передбачені Господарським кодексом на 

одержання інформації про результати перевірки ? 

 

Рекомендована література: 
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ін.]. – Видання четверте, зі змінами та доповненнями станом на 10 листопада 

2010 р. – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. – 712 с.  
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– 5-е вид. перероб. і доп. / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла-Тіунова. – Одеса: 

Фенікс, 2011, 400 с. 

 

Тема 22. Адміністративно-правове забезпечення державного 

управління у галузі екології та природних ресурсів 

 

1. Правові засади управління у галузі екології та природних 

ресурсів. 

2. Органи управління у галузі екології та природних ресурсів. 

3. Основні адміністративно-правові засоби впливу у галузі екології 

та природних ресурсів. 

4. Державний контроль, адміністративний нагляд і моніторинг у 

галузі екології та природних ресурсів. 



 

Завдання 1 

 За рішенням голови обласної адміністрації на території області було 

введено надзвичайний стан та створені надзвичайні комісії. Такий захід було 

зумовлено складними погодними умовами. Чи правомірне зазначене 

рішення? Кому і в яких випадках надано право введення надзвичайного 

стану? Обґрунтуйте відповідь, посилаючись на норми чинного 

законодавства. 

 

Задача 2 

1 квітня 2006 р. П. звернулася до виконавчого комітету сільської ради 

зі скаргою з приводу користування земельною ділянкою, на якій 

розташований її будинок. Вона вважала, що сусід В. самовільно захопив 

частину її ділянки, а саме: він встановив межу між її земельною ділянкою і 

ділянкою його будинку на відстані 0,55 м. від її будівлі (хоча раніше вона 

дорівнювала 1 м.), в результаті чого  загальна площа її земельної ділянки 

зменшилась на 14,7 кв. м. Рішенням виконавчого комітету сільської ради від 

5 квітня 2006 р. П. були встановлені саме ті межі ділянки, які на думку П. 

самовільно встановив її сусід. 

П. звернулась до районного суду з позовом про скасування 

зазначеного рішення. Районний суд відмовив П. у відкритті провадження в 

адміністративній справі, посилаючись на те, що справу не належить 

розглядати в порядку адміністративного судочинства. 

 Зробіть юридичний аналіз ситуації та підготуйте правову позицію. 

 

Задача 3 

Т. звернувся до окружного адміністративного суду з позовом про 

визнання незаконним рішення міської ради про відмову у звільненні його від 

сплати податку на землю. Окружний адміністративний суд своєю ухвалою 

відмовив у відкритті провадження в адміністративній справі, посилаючись на 

те, що справу не належить розглядати за правилами адміністративного 

судочинства, оскільки міська рада не є юридичною особою (юридичною 

особою є виконком цієї ради), а отже, відповідно до ч. 1 і 3 ст. 48 КАСУ вона 

не має адміністративної процесуальної правосуб’єктності. 

Зробіть юридичний аналіз ситуації та підготуйте правову позицію. 

 

Рекомендована література: 
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Тема 23. Адміністративно-правове забезпечення державного 

управління у галузях транспорту і зв’язку 

 

1. Поняття транспорту і зв’язку як галузей державного управління. 

2. Правові засади державного управління у галузях транспорту і 

зв’язку. 

3. Система органів управління транспортом і зв’язком, їхні 

повноваження. 

4. Державний контроль і адміністративний нагляд у галузях 

транспорту і зв’язку. 

5. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства 

щодо транспорту і зв’язку. 

 

Тести-тренінги:  

1. Мета державного управління в галузі транспорту та зв’язку:  

А) своєчасне, повне і якісне задоволення потреб населення і 

суспільного виробництва в перевезеннях та електронному і поштовому 

зв’язку та потреб оборони держави, захист їх прав під час транспортного і 

комунікаційного обслуговування, безпечне функціонування транспорту;  

Б) централізоване управління підприємствами транспорту та зв’язку, їх 

безпосереднє підпорядкування урядовому органу;  

В) втручання у господарську діяльність підприємств транспорту та 

зв’язку, відволікання їх експлуатаційного персоналу на інші роботи для 

допомоги місцевим органам влади та самоврядування; 

 Г) правове регулювання транспортною та комунікаційною діяльністю, 

охорона праці та пожежної безпеки;  

Д) здійснення контрольно-наглядових повноважень за діяльністю 

підприємств транспорту та зв’язку на регіональному рівні.  

2. Центральним органом виконавчої влади в галузі видобувної 

промисловості є:  

А) Міністерство транспорту України;  

Б) Комітет з питання транспорту і зв’язку України;  

В) Міністерство економіки України;  

Г) Міністерство промислової політики України;  

Д) Міністерство вугільної промисловості.  



3. Основні завдання органу виконавчої влади в галузі транспорту і 

зв’язку є:  

А) формування та реалізація державної політики в галузі транспорту, у 

сфері використання та обслуговування повітряного простору України, 

забезпечення безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення 

судноплавства, торговельного мореплавства, надання послуг поштового 

зв'язку, телекомунікацій та інформатизації, користування радіочастотним 

ресурсом України;  

Б) здійснення державного нагляду транспортною системою України, 

додержання вимог законодавства щодо забезпечення безпеки на транспорті; 

 В) організація та координація діяльності щодо виконання вимог 

міжнародних договорів в сфері транспорту та зв’язку;  

Г) надання обов’язкових для виконання посадовими особами приписів 

щодо усунення порушень в сфері зв’язку;  

Д) встановлення вимог щодо заборони експлуатації транспорту на 

території України.  

4. Міністр в галузі агропромислового виробництва України 

призначається на посаду та звільняється з посади:  

А) в установленому законодавством порядку Верховною Радою 

України;  

Б) в установленому законодавством порядку Президентом України;  

В) в установленому законодавством порядку Кабінетом міністрів 

України;  

Г) в установленому законодавством порядку Верховною Радою 

України за поданням Президента України;  

Д) в установленому законодавством порядку Президентом України за 

поданням Кабінету міністрів України.  

5. Урядовим органом державного управління, який діє у складі органу 

виконавчої влади в галузі транспорту та зв’язку України, і займається 

питаннями зв'язку та інформатизації є:  

А) Державний департамент з питань зв’язку та інформатизації України;  

Б) Державний комітет з питань зв’язку та інформатизації України;  

В) Державна інспекція зв’язку України;  

Г) Національна комісія з питань комунікацій України;  

Д) Національна Рада з питань інформатизації України.  

6. Спеціально уповноваженим органом, який реалізує державну 

політику у сфері підприємництва є:  

А) Міністерство економіки України;  

Б) Державний комітет фінансового монітерингу;  

В) Міністерство фінансів Укарїни; 

 Г) Державний комітет України з питань регуляторної політики та 

підприємництва;  

Д) Міністерство промислової політики України.  

7. Визначення агропромислового комплексу:  



А) охоплює усі стадії виробництва і реалізації сільськогосподарської 

продукції та її переробки, виробництво засобів виробництва для сільського 

господарства і тісно пов'язаних з ним галузей, їх матеріально-технічне 

забезпечення і виробниче обслуговування;  

Б) централізоване управління сільхозпідприємствами, їх безпосереднє 

підпорядкування органу управління; 

В) діяльність у сфері виробництва, заготівлі і переробки 

сільськогосподарської продукції та сировини здійснюють різноманітні 

державні, колективні, приватні підприємства та організації, кооперативи, 

товариства а також окремі громадяни;  

Г) управління землями сільськогосподарського призначення, які 

виступають головним засобом виробництва в сільському господарстві;  

Д) система агропромислового виробництва та систем управління 

агропромисловим комплексом.  

8. Центральним органом виконавчої влади в галузі агропромислового 

комплексу є:  

А) Міністерство транспорту України;  

Б) Міністерство аграрної політики України;  

В) Міністерство економіки України;  

Г) Міністерство внутрішніх справ України;  

Д) Міністерство транспорту та зв’язку України.  

9. Державним підприємством (Компанією), визначає та погоджує з 

відповідними органами тарифи на електроенергію в Україні є:  

А) Нафтогаз України;  

Б) Укртелеком;  

В) Енергоатом;  

Г) Національна телекомпанія України; 

 Д) Укрпошта.  

10. Центральним органом виконавчої влади, який не має повноважень в 

галузі економіки є:  

А) Міністерство транспорту України;  

Б) Міністерство аграрної політики України;  

В) Міністерство економіки України;  

Г) Міністерство внутрішніх справ України;  

Д) Міністерство транспорту та зв’язку України. 

 

 

Рекомендована література: 
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Тема 24. Адміністративно-правове забезпечення державного 

управління у паливно-енергетичному комплексі 

 

1. Правові засади управління паливно-енергетичним комплексом. 

2. Система і повноваження органів державного управління паливно-

енергетичним комплексом. 

3. Основні адміністративно-правові засоби державного впливу в 

паливно-енергетичному комплексі. 

4. Державний контроль і нагляд у паливно-енергетичному 

комплексі. 

5. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства у 

паливно-енергетичному комплексі. 

Задача 

В одному із районів міста із-за аварійної ситуації було відключено без 

попередження холодну та гарячу воду, при цьому не забезпечено доставку 

води у декілька будинків на протязі трьох днів. На четвертий день розлючені 

мешканці на чолі із гр. Р. та гр. М. спрямували до будівлі міськвиконкому з 

намірами пікетувати його на знак протесту проти бездіяльності влади у цій 

ситуації. Один із заступників міського голови вимагав від пікетників мирно 

розійтись, обіцяючи посприяти у вирішенні проблемної ситуації якомога 

скоріше. Громадяни вирішили продовжувати акцію. Викликані працівники 

міліції вимагали від учасників несанкціонованого пікету розійтися та 

припинити порушувати громадський порядок, після чого частина людей 

стала розходитися, а група із 25 мешканців будинків залишилися, при цьому 

гр. Р. та гр. М. нецензурно висловлювалися по відношенню до працівників 

міліції, а гр С. закликав інших людей не виконувати вимоги міліціонерів та 

не розходитися. Працівники міліції затримали гр. Р., гр. М. та гр. С. та 



доставили їх до районного відділу міліції. Оцініть правомірність дій міліції. 

Визначте які види заходів адміністративного примусу ними застосовувалися 

та надайте їх характеристику. 
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думка, 2007. 

4. Калюжний Р.А. Кодекс України про адміністративні правопорушення: 

Науково-практичний коментар / [Р.А. Калюжний, М.Ш. Іншин, І.М. Шопіна та 

ін.]. – Видання четверте, зі змінами та доповненнями станом на 10 листопада 

2010 р. – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. – 712 с.  

5. Ківалов С.В. Адміністративне право України: Навчальний посібник 

– 5-е вид. перероб. і доп. / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла-Тіунова. – Одеса: 

Фенікс, 2011, 400 с. 

6. Ківалов С.В. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. 

С.В. Ківалова. – Одеса: Юрид. л-ра, 2003. – 896 с. 

7.  Кивалов С.В. Административное право Украины: Учебник / Под 

общей ред. С.В. Кивалова. – Харьков: «Одиссей», 2004. – 880 с. 

8.  Кісіль З.Р. Адміністративне право: навч. посіб. – 3-еє вид./ З.Р. 

Кисіль, Р.В. Кісіль – К. Алеута; ЦУЛ, 2011. – 696 с. 

 

Тема 25. Адміністративно-правове забезпечення державного 

управління у галузях освіти і науки 

 

1. Правові засади державного управління у галузях освіти і науки. 

2. Система органів управління у галузях освіти і науки. 

3. Адміністративно-правовий статус освітніх закладів. 

4. Адміністративно-правовий статус наукових закладів і наукових 

товариств. 

5. Державний контроль за діяльністю органів освіти. 

 

Завдання: 

Під час складання проекту правового акту, який визначає права та 

обов’язки одного з міністерств, виникло питання про найменування такого 

акту. Зокрема, пропонувалося назвати його Положенням, Інструкцією, 

Статутом або просто Наказом про права та обов’язки міністерства. Яке 

найменування найбільш вдало відповідає в даному випадку змісту правового 

акту управління? Які вимоги висуваються до такого роду правових актів 

державного управління? 

Задача 



27 травня 2001 року студент 2-го курсу Одеського Національного 

університету ім. І.І. Мечникова Коваль прийшов на заняття у нетверезому 

стані. На зауваження свого однокурсника Лимаря, у зв'язку з його зовнішнім 

виглядом, Коваль відповів брутальною лайкою. А коли почалась лекція, 

Коваль перочинним ножем хотів вирізати на кришці столу своє прізвище, 

потім перервав лектора, через всю аудиторію звернувся до Лимарі з 

питанням, чому той до нього чіплявся. На зауваження лектора Коваль 

брутально відповів і протягом лекції декілька разів перебивав заняття, 

відвертаючи увагу лектора питаннями, які не стосуються предмету та теми 

лекції. 

До якого виду відповідальності можна притягти Коваля за здійснені 

ним вчинки? 
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Тема 26. Адміністративно-правове забезпечення державного 

управління у галузі охорони здоров’я населення 

 

1. Правові засади державного управління у галузі охорони здоров’я 

населення. 

2. Система органів державного управління у галузі охорони здоров’я 

населення та їх повноваження. 

3. Санітарно-епідеміологічний нагляд. 

4. Організаційно-правові засади медичного страхування. 



5. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства щодо 

охорони здоров'я населення. 

Задача 

Начальник управління охорони здоров’я обласної державної 

адміністрації громадянин К., маючи вік 60 років і стаж державної служби 25 

років та медичний висновок про незадовільний стан здоров’я, що 

перешкоджає виконанню службових повноважень, подав письмову заяву про 

відставку. Надайте правову оцінку даній ситуації. Обґрунтуйте відповідь, 

посилаючись на норми чинного законодавства. 

 

Задача 

Під час перевірки пологового будинку державною санітарно- 

епідеміологічною службою було виявлено ряд порушень санітарно- 

гігієнічних норм та правил. Головний лікар полового будинку К. був 

притягнутий до відповідальності у вигляді основного стягнення - штрафу (у 

розмірі трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян) та додаткового – 

попередження, про що було зроблено запис у його особовій справі. К. 

оскаржив притягнення його до відповідальності, мотивуючи недоцільність 

його притягнення до відповідальності тим, що порушення мали незначний 

характер та не призвели до настання шкідливих наслідків. Проаналізуйте 

дану ситуацію та дайте правову оцінку. 

 

Задача 

Громадянин Б., який має вищу медичну освіту (за фахом лікувальна 

справа) звернувся до управління охорони здоров’я місцевої державної 

адміністрації з проханням видати ліцензію на право виготовлення та 

реалізацію лікарських засобів. Управління охорони здоров’я відмовило у 

виданні ліцензії. Оцініть правомірність відмови управління охорони здоров’я 

у видачі ліцензії. Розкрийте порядок та умови отримання ліцензії на право 

виготовлення та реалізацію лікарських засобів. 
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Тема 27. Адміністративно-правове забезпечення державного 

управління у галузях культури, молодіжної політики, фізичної культури 

і   

спорту 

 

1. Правові засади державного управління у галузях культури, 

молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму. 

2. Система органів управління у галузях культури, молодіжної 

політики, фізичної культури і спорту. 

3. Організація управління кінематографією. 

4. Організація управління телебаченням і радіомовленням. 

5. Організація управління видавничою справою. 

6. Організація управління засобами масової інформації. 

7. Організація управління фізичною культурою і спортом.. 

Тести-тренінги:  
1. До системи органів виконавчої влади в соціально-культурній сфері 

не відносяться:  

А) Міністерство культури та туризму України;  

Б) Міністерство освіти і науки України;  

В) Міністерство соціального забезпечення України;  

Г) Міністерство охорони здоров’я України.  

2. До якого поняття відноситься наступне визначення: “це різновид 

державного управління, сукупність функцій, що здійснюються органами 

державної влади з метою здійснення управління освітою, наукою, культурою, 

туризмом, охороною здоров’я та соціального захисту населення України, 

фізкультурою та спортом”  

А) управління в адміністративно-політичній сфері;  

Б) управління в соціально-культурній сфері; 

 В) управління в сфері освіти;  

Г) соціальне управління.  

3. До якого поняття відноситься наступне визначення: “ це основа 

розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука майбутнього 

України, відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний та економічний 

потенціал суспільства”  

А) освітні рівні;  



Б) базова освіта; 

 В) наука;  

Г) освіта.  

4. Структура освіти включає в себе:  

А) дошкільну освіту; загальну середню освіту; позашкільну освіту; 

професійно-технічну освіту;  

Б) вищу освіту; післядипломну освіту;  

В) аспірантуру, докторантуру; самоосвіту;  

Г) усе перераховане в п.п А-В.  

5. В Україні встановлюються наступні освітні рівні:  

А) початкова загальна освіта, професійно-технічна освіта,  

Б) базова середня освіта; повна загальна середня освіта,  

В) базова вища освіта, повна вища освіта.  

Г) усі перераховані в п.п.А-В.  

6. До освітньо-кваліфікаційних рівнів не відносяться:  

А) кваліфікований робітник;  

Б) аспірант;  

В) бакалавр;  

Г) спеціаліст, магістр.  

7. До основних (з числа перерахованих) принципів освіти в Україні не 

відносяться:  

А) доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх 

послуг, що надаються державою;  

Б) рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, 

таланту;  

В) гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних 

цінностей;  

Г) законність та дисципліна в державному управлінні.  

8. Вчені звання “старший науковий співробітник”, “доцент”, 

“професор” присвоюються на основі рішень:  

А) Міністерства освіти та науки України;  

Б) Вищої атестаційної комісії України;  

В) колегії ВАК України; 

 Г) вчених рад вищих закладів освіти.  

9. До якого поняття відноситься наступне визначення: “ це комплекс 

заходів, які здійснюють державні органи в різних сферах діяльності, які 

забезпечують доступ кожного члена суспільства до соціальних благ, що 

направлені на усунення соціальної нерівності та підтримці найбільш 

незахищених членів суспільного життя”  

А) соціальний захист;  

Б) соціальні блага;  

В) громадянське суспільство; 

 Г) суспільний захист.  

10. Соціальний захист включає в себе наступні напрямки:  

А) соціальне страхування; соціальну допомогу;  



Б) державне пенсійне забезпечення; недержавне пенсійне забезпечення; 

 В) визначення розмірів соціальних виплат;  

Г) усе перераховане в п.п.А-Б. 

 

Продовжить думку:  
1. Культурні права громадян – це ...  

2. До системи органів виконавчої влади в соціально-культурній сфері 

входить ...  

3. Президент України є ... соціально-культурних прав громадян.  

4. Освіта – це ...  

5. Доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх 

послуг, що надаються державою це ... освіти.  

6. В структуру освіти в Україні входить ...  

7. Організаційними формами туризму є ...  

8. Охорона здоров’я – це ...  

9. Сутність адміністративно-правового регулювання у сфері 

соціального захисту полягає ...  

10. Спеціальним органом, який уповноважений від імені держави 

впроваджувати в життя соціальну політику є ... 

Задача 1. 

 Депутати міської ради прийняли на сесії рішення про звільнення з 

посади директора музичної школи за неналежне виконання професійних 

обов’язків. Оцініть правомірність рішення міської ради. Обґрунтуйте 

відповідь, посилаючись на норми чинного законодавства. 

 

Рекомендована література: 

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 

1984 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа. 

2. Про бібліотеки та бібліотечну справу: Закон України від 27 січня 

1995 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа. 

3. Про видавничу справу: Закон України від 5 липня 1997 р. // 

[Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа. 

4. Про кінематографію: Закон України від 13 січня 1998 р. // 

[Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа. 

5. Про   культуру: Закон України від 14 грудня 2010 р. // 

[Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа. 

6. Про музеї та музейну справу: Закон України від 29 червня 1995 р. // 

[Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа. 

7. Про Національний архів і архівні установи: Закон України від 24 

грудня 1993 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу – 

http://zakon.rada.gov.uа. 

8. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21 грудня 

1993 р. // [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа. 

9. Про туризм: Закон України від 15 вересня 1995 р. // [Електронний 

ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа. 



10.  Про фізичну культуру і спорт: Закон України від 24 грудня 1993 р. 

// [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.uа. 

11.  Авер’янов Б.В. Адміністративне   право   України.   Академічний   

курс: Підруч.: У 2 т. / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К.: Юрид. 

думка, 2007. 

12. Кивалов С.В. Административное право Украины: Учебник / Под 

общей ред. С.В. Кивалова. – Харьков: «Одиссей», 2004. – 880 с. 

13. Ківалов  С.В. Закон України про державну службу: Наук.-практ. 

коментар / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-Тіунова. – Одеса: Фенікс, 2009, 692 с. 

14. Ківалов  С.В. Публічна служба в Україні / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-

Тіунова.  – Одеса: Фенікс, 2009. – 688 с. 

15. Кісіль З.Р. Адміністративне право: навч. посіб. – 3-еє вид./ З.Р. 

Кисіль, Р.В. Кісіль – К. Алеута; ЦУЛ, 2011. – 696 с. 

 

Тема 28. Адміністративно-правове забезпечення державного 

управління у галузі соціального захисту населення 

 

1. Правові засади управління у галузі соціального захисту населення. 

2. Система органів управління у галузі соціального захисту населення. 

3. Державний контроль і нагляд у галузі соціального захисту 

населення. 

Задача 1 

Колишній головний спеціаліст виконавчого комітету міської ради О. 

звернулася до окружного адміністративного суду з позовною заявою про 

стягнення з виконкому заробітної плати у розмірі 2 140 гривень за останні 

три місяці перед її звільненням, протягом яких вона зарплату не отримувала. 

Суд відмовив у відкритті провадження у зв’язку з тим, що таку заяву не 

належить розглядати за правилами адміністративного судочинства, оскільки 

О. вже не перебуває на публічній службі, а заявлені нею вимоги є вимогами, 

що випливають з трудових правовідносин.  

Зробіть юридичний аналіз ситуації та підготуйте правову позицію. 

 

Задача 2 

Пенсіонер Т. звернувся до районного суду з позовом про зобов’язання 

виконавчого комітету сільської ради розглянути його заяву про виділення 

йому одноразової грошової допомоги для закупівлі дров на зиму і дати на неї 

відповідь. Виконком сільради просив у задоволенні позову відмовити і 

зазначив, що така заява Т. до нього не надходила. Суд запропонував 

виконавчому комітету подати журнал реєстрації звернень громадян, але той 

пропозицію суду проігнорував. Суд, пославшись на ч. 6 ст. 71 КАСУ, 

розглянув справу на підставі наявних матеріалів і відмовив у задоволенні 

позову, оскільки позивач не довів факту подання заяви. 

Зробіть юридичний аналіз ситуації та підготуйте правову позицію. 

 

Рекомендована література: 
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8. Кісіль З.Р. Адміністративне право: навч. посіб. – 3-еє вид./ З.Р. 

Кисіль, Р.В. Кісіль – К. Алеута; ЦУЛ, 2011. – 696 с. 

 

Тема 29. Адміністративно-правове забезпечення державного 

управління у галузі промисловості 

 

1. Правові засади управління у галузі промисловості. 

2. Система органів виконавчої влади та їх повноваження щодо 

державного управління у галузі промисловості. 

3. Державний контроль у галузі промисловості. 

4. Адміністративна відповідальність за проступки у галузі 

промисловості. 

 

Завдання: 

1. Зобразіть схематично систему органів державної влади, які 

здійснюють адміністративно-правове забезпечення державного 

управління у галузі промисловості. 

2. Опишіть особливості адміністративно-правового забезпечення 

державного управління у галузі промисловості. 

3. Охарактеризуйте стан розвитку промисловості в Україні. 

 

Рекомендована література: 

 

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 
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курс: Підруч.: У 2 т. / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К.: Юрид. 

думка, 2007. 
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Тіунова.  – Одеса: Фенікс, 2009. – 688 с. 
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Кисіль,  Р.В. Кісіль – К. Алеута; ЦУЛ, 2011. – 696 с. 

 

 

 

Програмові вимоги до складання іспиту з навчальної дисципліни 

«Адміністративне право» 

1. Адміністративне право в системі права України. 

2. Поняття, риси і завдання адміністративного права. 

3. Предмет адміністративного права. 

4. Метод адміністративного права. 

5. Система адміністративного права. Підгалузі та правові інститути 

адміністративного права. 

6. Джерела адміністративного права України та їхня характеристика. 

Основні законопроектні роботи у галузі адміністративного права. 

7. Адміністративно-правові норми: поняття, види та особливості 

структури. 

8. Дія адміністративної норми у часі, у просторі та за колом осіб. Порядок 

дії в Україні законодавства СРСР і міжнародних договорів. 

9. Поняття, види та основні тенденції систематизації адміністративного 

законодавства. 

10. Поняття, склад та види адміністративно-правових відносин. 

11. Поняття, риси та рівні державного управління. 

12. Функції державного управління: поняття, види та їхня характеристика. 

13. Принципи державного управління: поняття, види та їхня 

характеристика. 

14. Поняття та види методів державного управління. 

15. Поняття, ознаки та види актів державного управління. Вимоги, що 

висуваються до актів державного управління. 

16. Поняття та види методів державного управління. 

17. Адміністративні послуги: поняття, правове регулювання,  класифікація. 

18. Поняття і види суб’єктів адміністративного права, їхня загальна 

характеристика.  

19. Адміністративно-правовий статус громадян України. 

20. Адміністративно-правовий статус іноземців, осіб без громадянства і 

біженців. 

21. Міністерство як суб’єкт державного управління. 

22. Служба  як суб’єкт державного управління. 

23. Агенство  як суб’єкт державного управління. 



24. Інспекція  як суб’єкт державного управління. 

25. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом як 

суб’єкти державного управління. 

26. Місцеві органи державної виконавчої влади як суб’єкти адмініст-

ративного права. 

27. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування. 

28. Підприємства та установи як суб’єкти адміністративного права. 

29. Об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права. 

30. Правові засади державної служби.  

31. Поняття, ознаки та види державної служби. 

32. Поняття і види державних службовців. Їхні обов’язки і права. 

33. Право громадян на державну службу та механізм його реалізації. 

34. Поняття та риси адміністративної відповідальності.  

35. Підстави адміністративної відповідальності та їхня характеристика. 

36. Ознаки та склад адміністративного проступку. 

37. Колективні суб’єкти (юридичні особи) як суб’єкти адміністративної 

відповідальності. 

38. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх. 

39. Поняття та особливості адміністративного примусу. Співвідношення 

адміністративного примусу і примусу, передбаченого нормами 

адміністративного права.  

40. Характеристика заходів адміністративного попередження. 

41. Характеристика заходів адміністративного припинення. 

42. Система адміністративних стягнень та їхня характеристика. 

43. Порядок накладення адміністративних стягнень. 

44. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність, та їхня 

характеристика. 

45. Характеристика заходів адміністративно-процесуального забезпечення. 

46. Способи забезпечення законності та дисципліни у державному 

управлінні та їхня характеристика. 

47. Поняття, сутність та види державного контролю. Відмінність контролю 

від нагляду. 

48. Поняття, сутність та види адміністративного нагляду, відмінність 

адміністративного нагляду від прокурорського нагляду. 

49. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності та дисципліни у 

державному управлінні. 

50. Право громадян на звернення та механізм його реалізації. Поняття та 

види звернень громадян. Провадження по розгляду звернень громадян. 

51. Поняття та правова природа адміністративної юстиції. 

52. Поняття, завдання та правове регулювання адміністративного 

судочинства. 

53. Принципи адміністративного судочинства. 

54. Публічно-правовий спір як предмет адміністративного судочинства. 

55. Основні напрямки реформування інституту адміністративної 

відповідальності. 



56. Основні напрямки реформування інституту державної служби. 

57. Основні напрямки реформування органів виконавчої влади як суб’єктів 

державного управління. 

58. Кодифікація адміністративного права в умовах реформування. 

59. Адміністративне право і адміністративне процесуальне право: 

проблеми співвідношення. 

60. Організаційно-правові засади державного управління у сфері 

економічного розвитку і торгівлі. 

61. Організаційно-правові засади державного управління у галузі житлово-

комунального господарства. 

62. Організаційно-правові засади державного управління у галузі 

регіонального розвитку і будівництва. 

63. Організаційно-правові засади управління у галузі екології та 

природних ресурсів. 

64. Організаційно-правові засади державного управління митною справою. 

65. Організаційно-правові засади державного управління у галузі фінансів. 

66. Організаційно-правові засади державного управління банківською 

справою. 

67. Організаційно-правові засади державного управління у галузі 

агропромислового комплексу і продовольства. 

68. Організаційно-правові засади державного управління у галузі 

транспорту. 

69. Організаційно-правові засади державного управління у галузі зв’язку. 

70. Організаційно-правові зсади державного управління паливно-

енергетичним комплексом. 

71. Організаційно-правові засади державного управління у галузі захисту 

економічної конкуренції. 

72. Організаційно-правові засади державного управління у галузі освіти. 

73. Організаційно-правові засади державного управління у галузі науки. 

74. Організаційно-правові засади державного управління у галузі охорони 

здоров’я. 

75. Організаційно-правові засади державного управління у галузі 

культури. 

76. Організаційно-правові засади державного управління засобами масової 

інформації. 

77. Організаційно-правові засади державного управління телебаченням і 

радіомовленням. 

78. Організаційно-правові засади державного управління у галузі фізичної 

культури і спорту. 

79. Організаційно-правові засади державного управління у галузі 

соціального захисту населення.  

80. Організаційно-правові засади державного управління у галузі 

молодіжної політики. 

81. Організаційно-правові засади державного управління у галузі 

зовнішньополітичної діяльності. 



82. Організаційно-правові засади державного управління у галузі оборони. 

83. Організаційно-правові засади державного управління у галузі 

національної безпеки. 

84. Організаційно-правові засади державного управління у галузі 

внутрішніх справ. 

85. Організаційно-правові засади державного управління у галузі юстиції. 

86. Організаційно-правові засади державного управління у сфері 

закордонних справ. 

87. Організаційно-правові засади державного управління у галузі цивільної 

оборони. 

88. Організаційно-правові засади державного управління у галузі 

державної безпеки. 

89. Організаційно-правові засади державного управління державною 

службою. 

90. Організаційно-правові засади охорони державного кордону. 

 

 


