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Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Поняття адміністративного права та його місце в системі 

права України 

1. Соціальне призначення адміністративного права. 

2. Система сучасного адміністративного права. 

3. Адміністративне право зарубіжних країн. 

 

ТЕМА 2. Механізм адміністративно-правового регулювання 

суспільних відносин 

1. Елементи механізму адміністративно-правового регулювання. 

2. Стадії адміністративно-правового регулювання. 

3.Тлумаченння адміністративно-правових норм. 

 

ТЕМА 3. Суб’єкти адміністративного права в Україні 

1. Проблеми класифікації суб’єктів адміністративного права. 

2. Громадяни України як суб’єкти адміністративного права. 

3. Національна поліція як суб’єкт адміністративного права. 

 

ТЕМА 4. Публічна служба в України 

1. Публічна служба в Україні: перспективи формування. 

2. Державна служба: критерії класифікації. 

3. Особливості патронатної служби. 

 

ТЕМА 5. Адміністративно-правові засади діяльності публічної 

адміністрації 

1. Видання нормативних актів. 

2. Видання індивідуальних адміністративних актів. 

3. Укладення адміністративних договорів. 

 

ТЕМА 6. Забезпечення законності у публічному адмініструванні 

1. Режим законності: сучасний стан та перспективи. 

2. Контроль за діяльністю Національної поліції. 

3. Нагляд в діяльності Національної поліції. 

 

ТЕМА 7. Публічне адміністрування адміністративно-політичною 

сферою 
1. Суб’єкти публічного адміністрування адміністративно-політичною 

сферою. 

2. Структура адміністративно-політичної сфери. 

3. Поняття і зміст основних повноважень поліції. 
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ТЕМА 8. Поняття, особливості та структура адміністративного 

процесу. 

1. Поняття адміністративного процесу, його загальні та особливі риси.  

2. Принципи адміністративного процесу.  

3. Сучасні концепції розуміння адміністративного процесу.  

4. Співвідношення адміністративного процесу та адміністративно-

процесуального права. 

 

ТЕМА 9. Адміністративно-процесуальні норми та відносини. Суб'єкти 

адміністративного процесу. 

1. Поняття та структура адміністративно-процесуальних норм. Види 

адміністративно-процесуальних норм.  

2. Механізм виникнення адміністративно-процесуальних відносин.  

3. Види елементів адміністративно-процесуальної норми. 

 

ТЕМА 10. Адміністративне судочинство. 

1. Поняття адміністративної юстиції та ї зв’язок з адміністративним 

процесом.  

2. Предметна та територіальні компетенція адміністративних судів в 

Україні.  

3. Скорочене провадження в адміністративному судочинстві.  

4. Процесуальні строки в адміністративному судочинстві. 

5. Види процесуальних рішень в адміністративному судочинстві. 

6. Виконання рішень адміністративних судів. 

 

ТЕМА 11. Процедури щодо розгляду звернень громадян. 

1. Поняття та види звернень громадян.  

2. Порядок доступу громадян до публічної інформації.  

3. Вимоги до інформаційного запиту.  

4. Порядок надання відповіді за інформаційним запитом. Роль та 

призначення петицій.  

5. Призначення та види петицій. 

 

ТЕМА 12. Адміністративно-деліктне провадження.  

1. Поняття, завдання та принципи провадження в справах про 

адміністративні правопорушення.  

2. Особи, які беруть участь у провадженні в справах про 

адміністративні правопорушення, їх основні права та обов'язки.  

3. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення.  

4. Порядок складання та зміст протоколу про адміністративне 

правопорушення.  

5. Обставини, що виключають провадження в справі про 

адміністративне правопорушення.  
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6. Оскарження і опротестування постанови в справі про 

адміністративне правопорушення.  

7. Процесуальний порядок здійснення адміністративного затримання. 

 

ТЕМА 13. Дисциплінарні процедури. 

1. Поняття, принципи та види дисциплінарних процедур.  

2. Суб'єкти дисциплінарних процедур.  

3. Дисциплінарні процедури в органах та підрозділах Національної 

поліції України. 

4. Особливості провадження щодо застосування заходів заохочення в 

органах та підрозділах Національної поліції.  

5. Види заходів заохочення в дисциплінарних процедурах органів та 

підрозділів Національної поліції та їх характеристика. 

 

ТЕМА 14. Реєстраційно-дозвільні процедури. 

1. Поняття та види реєстраційних процедур. 

2. Реєстрація міста проживання громадян.  

3. Поняття та види дозвільних процедур.  

4. Процедура щодо реєстрації автотранспортних засобів в сервісних 

центрах МВС України.  

5. Процедура щодо реєстрації нормативно-правового акту в 

Міністерстві юстиції України. 

 

ТЕМА 15. Нормотворчі процедури. 

1. Нормотворення як правова форма державного управління.  

2. Поняття, ознаки та види нормотворчих процедур.  

3. Структура та особливості здійснення нормотворчих процедур. 

4. Порядок та строки набрання чинності правових актів управління. 

 

ТЕМА 16. Виконавче провадження. 

1. Поняття та ознаки виконавчого провадження.  

2. Суб'єкти виконавчого провадження та їх процесуальний статус.  

3. Стадії виконавчого провадження та їх зміст.  

4. Підстави зупинення та закриття виконавчого провадження.  

5. Процесуальні строки в виконавчому провадженні.  

6. Порядок оскарження постанови виконавця. 

 

Індивідуальні завдання 
 

ТЕМА 1. Поняття адміністративного права та його місце в системі 

права України 

Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Адміністративне право як фундаментальна галузь права. 

2. Роль та значення адміністративного права в сучасних умовах. 
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3. Основні джерела адміністративного права. 

4. Аксіологія адміністративного права. 

5. Систематизація адміністративного законодавства. 

 

ТЕМА 2. Механізм адміністративно-правового регулювання 

суспільних відносин 

Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Механізм адміністративно-правового регулювання суспільних відносин: 

поняття, зміст, значення та елементи. 

2. Стадії адміністративно-правового регулювання. 

3. Адміністративно-правові норми: особливості структури. 

4. Акти тлумачення адміністративно-правових норм. 

5. Особливості реалізації норм адміністративного права.  

 

ТЕМА 3. Суб’єкти адміністративного права 

Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Соціальні та юридичні ознаки суб’єктів адміністративного права. 

2. Компетенція: поняття, значення та структура.  

3. Публічна адміністрація: поняття, ознаки, види.  

4. Система, ознаки, структура, принципи організації та види органів 

виконавчої влади.  

5. Органи місцевого самоврядування: нормативна основа, поняття, 

компетенція, функції та система.  

 

ТЕМА 4. Публічна служба в Україні 

Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Інститут державної служби в системі адміністративного права. 

2. Поняття, система, принципи та види державної служби в Україні. 

3. Управління державною службою: завдання, функції. 

4. Організаційно правове регулювання проходження державної служби.  

5. Адміністративно-правовий статус поліцейських: основні елементи.. 

 

ТЕМА 5. Адміністративно-правові засади діяльності публічної 

адміністрації 

Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Форми діяльності публічної адміністрації: поняття, ознаки та види. 

2. Адміністративні акти: поняття, властивості, види.  

3. Юридична природа, ознаки, суб’єкти адміністративного договору, їх 

різновиди.  

4. Поняття та характерні риси методів діяльності публічної адміністрації, 

їх юридично владне значення та зміст.  

5. Адміністративний розсуд. 

 

ТЕМА 6. Забезпечення законності у публічному адмініструванні 

Підготовка рефератів та доповідей за темами: 
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1. Поняття, сутність, принципи забезпечення законності в публічному 

адмініструванні. 

2. Забезпечення службової дисципліни в органах Національної поліції. 

3. Основні класифікації способів забезпечення законності. 

4. Особливості відомчого контролю в системі МВС. 

5. Загальний та спеціальний поліцейський нагляд. 

 

ТЕМА 7. Публічне адміністрування адміністративно-політичною 

сферою 

Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Класифікація суб’єктів публічного адміністрування адміністративно-

політичною сферою. 

2. Проблеми розмежування повноважень суб’єктів адміністрування 

адміністративно-політичною сферою. 

3. Взаємодія суб’єктів публічного адміністрування адміністративно-

політичною сферою. 

4. Національна поліція як суб’єкт публічного адміністрування 

адміністративно-політичною сферою. 

5. Царина внутрішніх справ: основні складові та сутність. 

 

ТЕМА 8. Поняття, особливості та структура адміністративного 

процесу. 

Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Принципи адміністративного процесу.  

2. Види та класифікація адміністративних проваджень (процедур).  

3. Управлінська та юрисдикційна концепції адміністративного 

процесу.  

4. Співвідношення адміністративного процесу та адміністративно-

процесуального права.  

5. Адміністративний процес в зарубіжних країнах.  

6. Принцип "винуватості" в адміністративному процесі. 

 

ТЕМА 9. Адміністративно-процесуальні норми та відносини. Суб'єкти 

адміністративного процесу. 

Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Співвідношення матеріальних та процесуальних норм в 

адміністративній науці.  

2. Механізм виникнення адміністративно-процесуальних відносин.  

3. Види елементів адміністративно-процесуальної норми.  

4. Національна поліція України, як суб’єкт адміністративного 

процесу. 

 

 ТЕМА 10. Адміністративне судочинство. 

Підготовка рефератів та доповідей за темами: 
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1. Поняття адміністративної юстиції та ї зв’язок з адміністративним 

процесом.  

2. Нормативно-правове забезпечення становлення та розвитку 

адміністративної юстиції в Україні. 

3. Особливості судового оскарження постанов про накладення 

адміністративних стягнень. 

Інші види індивідуальної роботи: 

1. Підготовка адміністративного позову щодо оскарження рішення 

суб’єкта владних повноважень.  

2.  Підготовка адміністративного позову щодо оскарження рішення 

про звільнення з публічної служби. 

3. Підготовка адміністративного позову щодо оскарження 

нормативно-правового акту.   

 

ТЕМА 11. Процедури щодо розгляду звернень громадян. 

Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Порядок особистого прийому громадян в органах та підрозділах 

Національної поліції.  

2. Порядок розгляду звернень окремих категорій громадян (народні 

депутати, військовослужбовці тощо).  

3. Порядок надання відповіді за інформаційним запитом.  

4. Роль та призначення петицій. Види петицій. 

Інші види індивідуальної роботи: 

1. Направлення звернення до органу державної влади (місцевого 

самоврядування) щодо вирішення будь-якого питання (на вибір курсанта). 

2. Направлення інформаційного запиту до органу державної влади 

(місцевого самоврядування) щодо надання публічної інформації (на вибір 

курсанта). 

3. Реєстрація петиції на сайті Президента України 

https://petition.president.gov.ua (тематика на вибір курсанта). 

 

ТЕМА 12. Адміністративно-деліктне провадження.  

Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Поняття, завдання та принципи провадження в справах про 

адміністративні правопорушення.  

2. Особи, які беруть участь у провадженні в справах про 

адміністративні правопорушення, їх основні права та обов'язки.  

3. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення.  

4. Порядок складання та зміст протоколу про адміністративне 

правопорушення.  

5. Обставини, що виключають провадження в справі про 

адміністративне правопорушення.  

6. Оскарження і опротестування постанови в справі про 

адміністративне правопорушення.  

https://petition.president.gov.ua/
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7. Процесуальний порядок здійснення адміністративного затримання. 

Інші види індивідуальної роботи: 

1. Підготовка макету адміністративної справи про адміністративне 

правопорушення за ст. 173, 178, 185 КУпАП (на вибір курсанта). 

2. Складання макету протоколу про адміністративне затримання, 

особистий огляд, огляд речей. 

 

ТЕМА 13. Дисциплінарні процедури. 

Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Поняття, принципи та види дисциплінарних процедур.  

2. Суб'єкти дисциплінарних процедур.  

3. Види, підстави та процесуальний порядок накладення 

дисциплінарних стягнень.  

4. Дисциплінарні процедури в органах та підрозділах Національної 

поліції України. 

5. Оскарження рішень про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності. 

Інші види індивідуальної роботи: 

1. Підготовка макету пояснень особи, що вчинила дисциплінарний 

проступок. 

 

ТЕМА 14. Реєстраційно-дозвільні процедури. 

Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Процедура щодо реєстрації автотранспортних засобів в сервісних 

центрах МВС України.  

2. Процедура щодо реєстрації нормативно-правового акту в 

Міністерстві юстиції України.  

3. Процесуальний порядок видачі дозволу на зброю.  

4. Порядок здійснення ліцензійних проваджень в діяльності МВС 

України. 

 

ТЕМА 15. Нормотворчі процедури. 

Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Процедурна діяльність прийняття нормативних актів управління.  

2. Порядок та строки набрання чинності правових актів управління.  

3. Види та особливості індивідуальних актів управління.  

4. Поняття та процедура укладення адміністративного договору в 

державному управлінні.  

 

ТЕМА 16. Виконавче провадження. 

Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Поняття та ознаки виконавчого провадження.  

2. Суб'єкти виконавчого провадження та їх процесуальний статус.  

3. Стадії виконавчого провадження та їх зміст.  
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4. Особливості діяльності виконавців щодо виконання рішень 

матеріального характеру.   

5. Порядок взаємодії виконавців з органами та підрозділами 

Національної поліції під час здійснення виконавчих дій.  

 

Примітка: завдання для самостійної та індивідуальної роботи 

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

дисципліни 

 


