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Теми семінарських занять  

 

ТЕМА 1. Поняття адміністративного права та його місце в системі права 

України. 

 

Семінарське заняття № – 2 год. 

План 

1. Публічна адміністрація. 

2. Соціальне призначення адміністративного права у сучасних умовах.  

3. Предмет адміністративного права. 

4. Метод адміністративно-правового регулювання. 

5. Система адміністративного права. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«публічне управління», «публічна адміністрація», адміністрування», 

«адміністративне право як галузь права», «адміністративне право як наука», 

«адміністративне право як навчальна дисципліна», «предмет 

адміністративного права», «метод адміністративно-правового регулювання», 

«система адміністративного права», «адміністративно-правові інститути», 

«принципи адміністративного права». 

Рекомендована література до Теми 1: 1-13. 

 

ТЕМА 2. Механізм адміністративно-правового регулювання суспільних 

відносин. 

 

Семінарське заняття № – 2 год. 

План 

1. Механізм адміністративно-правового регулювання: поняття, ознаки 

структура. 

2. Стадії адміністративно-правового регулювання. 

3. Адміністративно-правові норми. 

4. Адміністративно-правові відносини. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«механізм адміністративно-правового регулювання суспільних відносин», 

«адміністративно-правова норма», «структура адміністративно-правової 

норми», «класифікація адміністративно-правових норм», «акти тлумачення 

адміністративно-правових норм», «реалізація норм адміністративного 

права», «джерела адміністративного права», «адміністративно-правові 

відносини», «структура адміністративно-правових відносин», «класифікація 

адміністративно-правових відносин». 

Рекомендована література до Теми 2: 1-13. 

 

ТЕМА 3. Суб’єкти адміністративного права: поняття, ознаки та види. 
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Семінарське заняття № – 2 год. 

План 

1. Суб’єкти адміністративного права: поняття, ознаки, класифікація. 

2. Адміністративно-правовий статус суб’єктів адміністративного права. 

3. Фізичні особи як суб’єкти адміністративного права. 

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

5. Публічна адміністрація як суб’єкт. адміністративного права. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«суб’єкт адміністративного права», «суб’єкт адміністративно-правових 

відносин», «адміністративна правосуб’єктність», «компетенція», 

«адміністративно-правовий статус суб’єкта адміністративного права», 

«суб’єктивні права та юридичні обов’язки», «орган виконавчої влади», 

«міністерство», «об’єднання громадян», «органи місцевого самоврядування». 

Рекомендована література до Теми 3: 1-13. 

 

ТЕМА 4. Публічна служба в України. 

 

Семінарське заняття № – 2 год. 

План 

1. Публічна служба: проблеми формування. 

2. Державна служба в Україні: сучасний стан. 

3. Проходження державної служби. 

4. Особливості проходження служби в органах ОВС. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«публічна служба», «державна служба», «публічний службовець», 

«державний службовець», «посада», «повноваження», «проходження 

державної служби», «працівник ОВС», «проходження служби в ОВС», 

«корупційне правопорушення». 

Рекомендована література до Теми 4: 1-13. 

 

ТЕМА 5. Адміністративно-правові засади діяльності публічної 

адміністрації. 

 

Семінарське заняття № – 2 год. 

План 

1. Форми діяльності публічної адміністрації: поняття, властивості 

класифікація. 

2. Правові форми діяльності публічної адміністрації. 

3. Організаційні (фактичні, неправові) форми діяльності. 

4. Методи діяльності публічної адміністрації: поняття, ознаки, 

класифікація. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«форми діяльності публічної адміністрації», «класифікація форм діяльності», 
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«нормативні акти», «адміністративні акти», «адміністративний договір», 

«методи діяльності публічної адміністрації», «класифікація методів», 

«переконання», «примус», «заохочення». 

Рекомендована література до Теми 5: 1-13. 

 

ТЕМА 6. Адміністративний примус у сфері публічного управління. 

 

Семінарське заняття № – 2 год. 

План 

1. Адміністративний примус як метод діяльності публічної адміністрації. 

2. Адміністративно-запобіжні заходи: поняття, ознаки, різновиди. 

3. Заходів адміністративного припинення: поняття, ознаки, різновиди. 

4. Заходи адміністративної відповідальності: поняття, ознаки, різновиди. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«адміністративний примус», «класифікація заходів адміністративного 

примусу», «адміністративно-запобіжні заходи», «заходи адміністративного 

припинення», «спеціальні засоби», «вогнепальна зброя», «заходи 

адміністративної відповідальності», «заходи адміністративного стягнення», 

«адміністративні санкції», «заходи адміністративного впливу». 

Рекомендована література до Теми 6: 1-13. 

 

ТЕМА 7. Забезпечення законності у сфері публічного управління. 

 

Семінарське заняття № – 2 год. 

План 

1. Законність як принцип, режим, правовий стан: поняття, ознаки та 

способи забезпечення. 

2. Контроль як спосіб забезпечення законності у сфері публічного 

управління. 

3. Нагляд як спосіб забезпечення законності у сфері публічного 

управління. 

4. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності у сфері 

публічного управління. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«законність», «дисципліна», «способи забезпечення законності», «контроль», 

«нагляд», «звернення громадян», «гарантії забезпечення законності», 

«галузевий контроль», «громадський контроль», «нагляд прокуратури», 

«адміністративний нагляд». 

Рекомендована література до Теми 7: 1-13. 

 

ТЕМА 8. Загальна характеристика адміністративного процесу. 
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Семінарське заняття № – 2 год. 

План 

1. Адміністративно-процесуальне право: поняття, ознаки, система. 

2. Адміністративний процес: поняття, особливості, структура. 

3. Система адміністративного процесу. 

4. Конфліктні (юрисдикційні, спірні) адміністративні провадження. 

5. Неконфліктні (процедурні, безспірні) адміністративні провадження. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«адміністративно-процесуальне право», «адміністративно-процесуальна 

норма», «адміністративно-процесуальні відносини», «юридичний процес», 

«адміністративний процес», «структура адміністративного процесу», 

«адміністративне провадження», «процесуальна дія», «адміністративна 

процедура», «адміністративне судочинство», «суб’єкт адміністративного 

процесу». 

Рекомендована література до Теми 8: 1-13. 

 

 

ТЕМА 9. Публічне адміністрування в адміністративно-політичній сфері. 

 

Семінарське заняття № 9– 2 год. 

План 

1.Поняття публічного адміністрування в адміністративно-політичній сфері 

2. Суб’єкти публічного адміністрування адміністративно-політичною сферою 

3. Сучасний стан та тенденції реформування правоохоронних органів 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«адміністративно-політична сфера». «публічне адміністрування», 

«правоохоронні органи», «європейські моделі функціонування 

правоохоронних органів», «місцева міліція», «воєнна доктрина» 

Рекомендована література до Теми 8: 1-13. 

 

 

 

ТЕМА 10. Адміністративна відповідальність за законодавством України 

Семінарське заняття № 10– 2 год. 

План 

1. Поняття та сутність адміністративної відповідальності. Сучасні підходи до 

визначення сутності.  

2. Поняття, особливості та підстави адміністративної відповідальності.  

3. Особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб’єктів  

4. Альтернативи адміністративної відповідальності  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

―адміністративна відповідальність‖, ―адміністративне 
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правопорушення‖, ―альтернативи відповідальності‖, 

«кримінально-карані проступки», «адміністративні проступки»  

Рекомендована література до Теми 8: 1-13. 

 

 

Тема № 11  Поняття, ознаки та юридичний склад адміністративного 

правопорушення 

План 

 

1. Поняття адміністративного правопорушення та його види.  

2. Юридичний склад адміністративного правопорушення. 

3. Юридичний аналіз складу адміністративного правопорушення, 

(об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона).  

4. Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

―юридичний склад‖, ―юридичний аналіз‖, «об'єкт, об'єктивна 

сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона).  

 

Рекомендована література до Теми 8: 1-13 

 

ТЕМА № 12. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ 

ПЛАН  

 

1. Поняття та види адміністративних стягнень  

2. Заходи впливу що застосовуються до неповнолітніх.  

3. Загальні правила накладення стягнення за адміністративне 

правопорушення.  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

стягнення‖, ―основні та додаткові‖, ―загальні правила накладення‖ 

. 

Рекомендована література до Теми 8: 1-13 

 

 

ТЕМА  №13.  ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО  АДМІНІСТРАТИВНІ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ. 

 

План 

 

1. Поняття, завдання та принципи провадження в справах про 

адміністративні правопорушення.  

2. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні 

правопорушення.  

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

адміністративні правопорушення, їх основні права та обов'язки.  

4. Порядок, мета та підстави адміністративного затримання та 
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доставлення правопорушника  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  «стадії 

провадження», «порушення справи», «протокол про 

адміністративне правопорушення», «адміністративне 

розслідування», «адміністративне затримання», «доставлення»  

Рекомендована література до Теми 8: 1-13 

 

 

Тема 14 Адміністративна відповідальність за правопорушення в сфері 

обігу наркотиків. 

План  

1. Загальна характеристика правопорушеннь в сфері обігу 

наркотичних засобів та речовин  

2. Особливості адміністративної відповідальності за 

правопорушення в сфері обігу наркотичних засобів та 

речовин. 

3. Органи, посадові  особи, які наділені юрисдикційними 

повноваженнями в сфері обігу наркотичних засобів та 

речовин. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: « Незаконні 

виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних 

засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах» 

Рекомендована література до Теми 8: 1-13 

 

 

Тема 15 Адміністративні правопорушення на транспорті  

План  

1. Загальна характеристика та види правопорушень на транспорті  

2. Родовий об'єкт та суб'єкти правопорушень на транспорті.  

3. Особи, що мають право складати протоколи за правопорушення 

на транспорті.  

4. Особи, що мають право розглядати справи про правопорушення 

на транспорті.  

5. Стягнення, що накладаються за правопорушення на транспорті.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню : «керування 

транспортним засобом», «транспортний засіб», «водій», «пішохід», «безпека 

дорожнього руху» 

Рекомендована література до Теми 8: 1-13 

 

 

Тема 16 Адміністративні правопорушення, що посягають на 

громадський порядок та громадську безпеку  
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1. Загальна характеристика та види правопорушень, що посягають 

на громадський порядок і громадську безпеку.  

2. Дрібне хуліганство  

3. Вчинення насильства в сім’ї.  

4. Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях  

5. Виготовлення та придбання самогону  

6. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у 

заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному 

вигляді. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню : 

«громадський порядок», «громадська безпека» , «дрібне хуліганство», 

«насильство в сім’ї» 

Рекомендована література до Теми 8: 1-13 

 

Тема 17 :  АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ,  ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА 

ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК  УПРАВЛІННЯ. 

1. Загальна характеристика та види правопорушень, що посягають 

на встановлений порядок управління  

2. Особи, які мають право Загальна характеристика та види 

правопорушень, що посягають на встановлений порядок 

управління складати протоколи за правопорушення, що 

посягають на встановлений порядок управління.  

3. Особи, які мають право розглядати справи  про правопорушення, 

що посягають на встановлений порядок управління  

 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«неправомірне використання», «злісна непокора», «порядок організації та 

проведення зборів, мітингів, демонстрацій», «неповага до суду». 

 

Рекомендована література до Теми 8: 1-13 

 

 

Тема 18 . Адміністративна відповідальність за корупційні діяння. 

 

1.Загальна характеристика адміністративно караних корупційних діянь та 

інших правопорушень, пов’язаних з корупцією. 

2. Характеристика окремих видів корупційних діянь та інших правопорушень, 

пов’язаних з корупцією.  

3.Адміністративне провадження у справах про корупційні діяння та інші 

правопорушення, пов’язанні з корупцією. 

 4. Суб’єкти корупційних діянь та інших правопорушень пов’язаних з 

корупцією. .  
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Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«порушення обмежень», «одержання дарунку», «конфлікт інтересів», 

«незаконне використання інформації», «невжиття заходів». 

 

Рекомендована література до Теми 8: 1-13 
Критерії оцінювання 

Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів( курсантів,слухачів) на семінарських та практичних заняттях 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 

рівні сформовані необхідні практичні навички, вміння; всі навчальні завдання 
виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність у вивченні адміністративного права. Відповіді на теоретичні питання, 
розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних 
питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні; в основному сформовані необхідні 
практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні завдання 
виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття 
продемонстрована ініціативність у вивченні адміністративного права. Відповіді на 
теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки 
стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного 
законодавства, теорії, практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння носять поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 
завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях 
мають істотний характер; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Студент не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з 

труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що 
розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 



11 

 

Рекомендована література 

 

Основні нормативні акти: 

1. Акт про проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. // 

Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 38. — Ст. 502. 

2. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // 

Відомості Верховної Ради України. — 1990. — № 31. — Ст. 429. 

3. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної 

Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом 

України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 

лютого 2014 р. // Офіційний вісник. — 2014. — № 19. — Ст. 583). 

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 

р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984, додаток до № 51. – Ст.1122. 

5. Митний кодекс України // Урядовий кур’єр. – 2012. – № 148. –  14 

серпня.  

6. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. № 

2747-IV// Відомості Верховної Ради України. – 2005. № 35-36, № 37. - Ст.446.  

7. Про засади запобігання і протидії корупції: закон України від 7 квітня 

2011 року № 3206-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 40. - 

ст.404. 

8. Про судоустрій і статус суддів України: Закон України від 07.07.2010. // 

Відомості Верховної Ради України (ВВР) – 2010. - № 41-42, N 43, N 44-45. - 

Ст.529.Про відновлення довіри до судової влади в Україні //Відомості 

Верховної Ради (ВВР) -2014, № 23 № 41-42, ст.870) 

9. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць 

позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 р. // Відомості Верховної 

Ради України. – 1994. – № 52. – Ст. 455. 

10. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256. 

11. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня  1996 

р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272. 

12. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 20 травня 

1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170. 

13. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації: Закон 

України від 23 вересня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – 

№ 49. – Ст. 299. 

14. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон 

України від 22 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – 

№ 20. – Ст. 99. 

15. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 5 

березня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13. – Ст. 482. 

16. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 березня 1998 р. 

// Офіційний вісник України. – 1998. – № 15. – Ст. 566. 
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17. Концепція адміністративної реформи в Україні: Схвалена Указом 

Президента України від 22 липня 1998 р. № 810 // Урядовий кур’єр. – 1998. – 

02 серпня. 

18. Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – Ст. 207. 

19. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 р. // 

Офіційний вісник України. – 1999. – № 24. – Ст. 1087. 

20. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16 

березня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 15. – Ст. 588. 

21. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 6 квітня 2000 

р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 17. – Ст. 691. 

22. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 

кордону: Закон України від 22 червня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 

2000. – № 30. – Ст. 1248. 

23. Про вищу освіту: Закон України від 7 липня 2014  року // Голос 

України – 2014 – 7 серпня. 

Підручники  

1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: / Т.О. 

Коломоєць. – К.: Юрінком Інтер, 2011. - 576 с.  

2. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / 

Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К.: Юридична думка, 2004. – Т. 1. 

Загальна частина. – 584 с. 

3. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / 

Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К.: Юридична думка, 2005. – Т. 2. 

Особлива частина. – 624 с. 

4. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк, 

В.М. Гаращук, О.В. Дяченко та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 

2005. – 544 с. 

5. Адміністративне право України:підручник / за заг. ред. Т.О. 

Коломоєць. – К.: Істина, 2009. – 480 с 

6. Административное право зарубежных стран: Учебник / Под ред. А.Н. 

Козырина и М.А. Штатиной. – М.: Спарк, 2003. – 464 с.  

7. Курс адміністративного право України: підручник / В.К. Колпаков, 

О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко / За ред.. В.ВІ. Коваленка. – К.: 

Юрінком Інтер, 2012. - 808 с.  

8. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник. - 

К.: Атіка, 2007. - 624 с. 

 

 

 

 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 
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1. Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство: Навчальний 

посібник / За заг.ред. Т.О. Коломієць, Г.Ю. Гулєвської. — К.:Істина, 2007. - 

152 с. Адміністративна відповідальність : [навч. посіб.] / за ред. 

Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 2011. – 184 с. 

2. Адміністративна відповідальність в Україні : [навчальний посібник] / за 

заг. ред. доц. А.Т. Комзюка.  – 2-е вид., перероб. і доп. – Харків: Ун-т внутр. 

справ, 2000. – 99 с.  

3. Адміністративна відповідальність : [навч. посіб.] / за ред. 

Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 2011. – 184  

4. Агапов А.Б. Административная ответственность: учебник / А.Б. Агапов. 

– М.: «Статут»,  2000. – 251 с. 

5. Адміністративне право. Альбом схем: навч. посібн. / Ю.П. Битяк, В.В. 

Зуй, В.М. Гаращук та ін. – Х.: Національний університет «Юридична 

академія імені Ярослава Мудрого», 2012. – 160 с. 

6. Адміністративна юстиція: європейський досвід та пропозиції для 

України / авт.-упоряд. І. Б. Коліушко, Р. О. Куйбіда. – К. : Факт, 2003. – 514 с.  

7. Бевзенко В.М. Адміністративні суди України: Навчальний посібник. – К.: 

Алерта; КНТ, 2006. – 271 с. 

8. Ващенко С.В., Поліщук В.Г. Провадження по виконанню постанов про 

накладення адміністративних стягнень: Навч. посібник / За заг. ред. Петкова 

В.П. – Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України, 2000. – 72 с.  

9. Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – 

К.: Видавничий дім «Ін-Юре», 2002. – 668 с. 

10. Голосніченко І.П., Стахурський М.Ф. Адміністративний процес: Навч. 

посібник / За заг. ред. доктора юридичних наук, професора І.П.Голосніченка. 

– К.: ГАН, 2003. – 256 с. 

11.  Голосніченко І.П. Адміністративна відповідальність (загальні положення 

та правопорушення у сфері обігу наркотиків): навч. посіб. / І.П. 

Голосніченко, Н.І. Золотарьова, Д.О. Штанько / за заг. ред. І.П. Голосніченка. 

– К.: КІВС, 2003. – 112 с.  

12. Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність за законодавством 

України (адміністративно-юрисдикційні повноваження органів внутрішніх 

справ): навч. посібн. / С.Т. Гончарук. – К.: Укр. акад. внутр. справ, 1995. – 78 

с. 

 

13. Зброя: придбання, зберігання, використання: Зб. нормативних актів/ 

Уклад.: Мацко А.С., Бойко І.В. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 304 с. 

14. Калаянов Д.П. Административно-юрисдикционная деятельность 

органов внутренних дел Украины. Учеб. пособие. – Одеса: АО БАХВА, 

2000. – 128 с 

15. .Кампо В.М., Нижник Н.Р., Шльоер Б.П. Становлення нового 

адміністративного права України: Нуково-популярний нарис / За заг. 

ред. В.М. Кампо. – К.: Юридична книга, 2000. – 60 с.  
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16. Колпаков В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно -

деліктне право): навч.посібн. / В.К. Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 

2008. – 256 с. 

 

17. Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. Адміністративний процес 

України: Навчальний посібник. – Київ: Прецедент, 2007. – 613 с. 

18. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О. Адміністративно-процесуальне право 

України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко. – К.: Атіка, 2007. – 416 с. 

19. Курінний Є.В. Розгляд звернень громадян в органах внутрішніх справ 

України: Навч. посібник. – Д.: Наука і освіта, 2000. – 36с. 

20. Концепція реформи адміністративного права України: проект // Ківалов 

С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України: навчально-методичний 

посібник / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла. – Одеса: Юридична література, 2002. – С. 

251-311.  

21. Ляхович І.І. Адміністративна відповідальність: навч. посібн. для студ. 

вищ. навч. закл. / І.І. Ляхович. – Івано-Франківськ: видавництво 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. 

– 170 с. 

22. Основи адміністративного права: навч. посібн. / С.М. Алфьоров, С.В. 

Ващенко, М.М. Долгополова, А.П. Купін. – Запоріжжя: Юридичний ін-т 

ДДУВС, 2011. – 198 с. 

 

23. Мельник Р.С. Адміністративні процедури в діяльності органів внутрішніх 
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