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Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Адміністративне право України: поняття, предмет, система 

та джерела. 

1. Місце адміністративного права в галузевій класифікації правової 

системи. 

2. Розвиток науки адміністративного права: характеристика етапів. 

3. Адміністративне право зарубіжних країн. 

4. Адміністративне право як юридична наука і навчальна дисципліна. 

5. Роль адміністративного права в діяльності органів внутрішніх справ. 

6. Особливість систематизації адміністративного законодавства. 

 

ТЕМА 2. Публічне управління: поняття, сутність та принципи. 

1. Принципи публічного управління. 

2. Характеристика публічного управління. 

3. Особливості громадського управління. 

4. Складові елементи системи управління. 

 

ТЕМА 3. Суб’єкти адміністративного права: поняття, ознаки та види. 

1. Суб’єкти адміністративного права: поняття та загальна 

характеристика.  

2. Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади України. 

3. Характеристика адміністративно-правового статусу фізичної особи. 

4. Адміністративно-правовий статус інших органів публічної 

адміністрації. 

5. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування.  

6. Особливості адміністративно-правового статусу юридичних осіб. 

 

ТЕМА 4. Інститут державної служби в Україні. 

1. Права і обов’язки державних службовців. 

2. Загальна характеристика обмежень щодо державних службовців. 

3. Підстави припинення державної служби. 

4. Юридична відповідальність державних службовців. 

 

ТЕМА 5. Форми та методи публычного управління. 

1. Характеристика ознак правових актів публычного управління. 

2. Правові акти публычного управління. 

3. Характеристика особливостей адміністративно-правових методів. 

4. Шляхи реалізації управлінських методів. 

5. Адміністративний договір: загальна характеристика та види. 

6. Адміністративний примус. 

 

ТЕМА 6. Засоби забезпечення законності та дисципліни в 

державному управлінні. 
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1. Загальна характеристика таких видів контролю, як президентський, 

парламентський, урядовий, судовий. 

2. Характеристика громадського контролю. 

3. Напрями здійснення контролю в сфері державного управління. 

4. Механізм забезпечення законності у державному управлінні. 

5. Принципи забезпечення законності у державному управлінні. 

6. Адміністративний нагляд поліції. 

 

ТЕМА 7. Адміністративна відповідальність за законодавством 

України. 

1. Адміністративна відповідальність в системі юридичної 

відповідальності. 

2. Працівники поліції як суб’єкти адміністративних правопорушень. 

3. Закони про адміністративну відповідальність. 

4. Крайня необхідність та необхідна оборона: поняття і розмежування. 

5. Правова основа адміністративної відповідальності в Україні. 

 

ТЕМА 8. Поняття, ознаки та юридичний склад адміністративного 

правопорушення. 

1. Співвідношення дисциплінарного проступку, злочину та 

правопорушення. 

2. Вчинення правопорушення умисно та з необережності. 

3. Прості та кваліфіковані склади адміністративних правопорушень. 

4. Малозначність правопорушення. 

5. Особливості застосування заходів впливу в справах про 

адміністративні правопорушення. 

 

Примітка: завдання для самостійної та індивідуальної роботи 

доводяться до відома курсантів (студентів, слухачів) на початку вивчення 

дисципліни 

 

 


