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ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Тема 1. Адміністративне право та процес: поняття, предмет, 

система  

 

                                                        Семінарське заняття – 2 год. 

1. Поняття адміністративного та процесуального права, його зміст та 

загальні риси. 

2. Особливості адміністративного права та основні напрямки розвитку 

адміністративно-процесуального права на сучасному етапі. 

3. Адміністративно право зарубіжних країн. 

4. Органи публічної влади, як суб’єкти адміністративного права та  

процесу. 

 

Ключові слова: «адміністративне право», "адміністративний процес", 

"адміністративно-процесуальне право", "адміністративне провадження", 

«адміністративно-правові відносини» "стадія адміністративного процесу", 

"процесуальна дія". 

Перелік джерел до вивчення теми: 

1. Закони та інші нормативно – правові акти: 

1.1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 

червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141 

1.2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 

року 

2. Підручники, монографії та інші наукові видання 

2.1. Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу: навчальний 

посібник / О.В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 250 с. 
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2.2. Миколенко О. І. Адміністративний процес та адміністративна 

відповідальність в Україні : навчальний посібник / О. І. Миколенко. – Харків: 

ТОВ «Одіссей», 2010. – 368 с. 

2.3. Миколенко О. І. Теорія адміністративного процедурного права: 

монографія / О. І. Миколенко. – Х. : Бурун Книга, 2010. – 336 с.  

2.4. Административно-процессуальное право Германии 

(Verwaltungsrechtsschutz in Deutschland) / Вильфрид Бергман — М.: Волтерс 

Клувер, 2007. — 288 с. 

2.5. Адміністративне право і процес: шляхи вдосконалення 

законодавства і практики: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 22 грудня 

2006 р. / Київський національний ун-т внутрішніх справ / О. М. Джужа 

(голова ред.кол.) — К., 2006. — 360 с. 

2.6. Адміністративне право України. Академічний курс. / За заг. Ред. 

В.Б. Авер’янова: Підручник: У 2 т. Т. 1 — К.: Юридична думка, 2007. — 592 

с.  

2.7 Адміністративне право України: Навчальний посібник / За ред.                 

Т.О. Коломоєць, Г. Ю. Гулевської. – К.: Істина, 2007. – 216 с. 

2.8. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк, В.М. 

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

2006. – 544 с. 

2.9. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник. / За ред. 

О. В. Кузьменко. — К.: Атіка, 2007. — 416 с. 

2.10. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Адміністративний процес: 

Підручник — К.: Літера ЛТД, 2002. — 287 с.  

2.11. Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України: 

Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. — 495с.  

2.12. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник., 3-е 

видання, доповнене — К.: Юрінком Інтер, 2001. – 752 с. 

2.13. Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: 

Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 528 с.  
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2.14. Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: 

Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с. 

2.15. Кузьменко О. В. Теоретичні засади адміністративного процесу: 

Монографія. — К.: Атіка, 2005. — 352 с. 

2.16. Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина: 

Навчальний посібник. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 367с.  

2.17. Селіванов А. О. Адміністративний процес в Україні: реальність і 

перспективи розвитку правових доктрин — К. : Видавничий Дім Ін Юре, 

2000. — 68 с. 

2.18. Курс адміністративного права України : підручник / В.К. 

Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д.Сущенко [ та ін.] / за ред. В.В. 

Коваленка. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 872 с. – Бібліогр. в кінці тем. 

2.22. Колпаков В.К., Гордєєв В.В., Сопілко І.М.,. Огородник А.П,                         

Ватаманюк Р.В., Грянка Г.В. Процесуальний примус в адміністративній 

відповідальності. Монографія. – Х.: Харків юридичний, 2011. – 416 с. 

 

 

Тема 2. Реєстраційно-дозвільні провадження 
Семінарське заняття – 2год 

Практичне заняття -2 год  

1. Поняття, види, загальні ознаки реєстраційно-дозвільних 

проваджень. Ліцензування. 

2. Стадії та структура реєстраційних проваджень.  

3. Стадії та структура дозвільних проваджень 

Ключові слова: "провадження", «суб’єкт провадження», «об’єкт 

провадження», «зміст», «види реєстраційних проваджень», «види дозвільних 

проваджень», "реєстрація", "дозвіл", "ліцензування", "контрольно-наглядова 

діяльність", «процедура», «послуга», «легалізація», «сервісний центр» 

 

Тести 
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1. Які із зазначених ознак притаманні структурі адміністративного 

процесу: 

а) провадження, що носять установчий характер; провадження, що мають 

правотворчий характер; 

б) правоохоронні провадження; 

в) зазначені тільки в п.А); 

г) зазначені в п.п. А) та Б); 

 

2. До основних принципів адміністративного процесу НЕ відноситься: 

а) принцип встановлення заборон; 

б) принцип самостійності в ухваленні рішень; 

в) принцип дотримання правових презумпцій; 

г) принцип публічності; 

 

3. Адміністративно-правовий статус громадянина України 

встановлюється обсягом та характером його адміністративної 

правосуб`єктності котру складають: 

а) права та обов`язки громадянина; 

б) вірно в пункті В,Г; 

в) адміністративна правоздатність; 

г) адміністративна дієздатність; 

 

4. Правосуб`єктність виконавчо-розпорядчих органів поділяється на: 

а) загальну та галузеву; 

б) загальну, галузеву, правозахисну; 

в) загальну, галузеву, спеціальну; 

г) правозахисну, виконавчо-розпорядчу, спеціальну; 

5. Постанови Кабінету Міністрів видаються з питань: 

а) затвердження державної цільової програми; 

б) виділення коштів з резервного фонду державного бюджету; 

в) організаційно-розпорядчого характеру; 

г) затвердження, прийняття міжнародного договору або приєднання до нього; 

 

6. Акти Кабінету Міністрів з організаційно-розпорядчих питань 

видаються у формі: 

а) законів; 

б) постанов; 

в) указів; 

г) розпоряджень; 

 

7. Датою видання акта кабінету Міністрів є: 

а) момент його доведення в установленому порядку до виконавців, якщо 

такими актами не встановлено пізніший строк набрання ними чинності; 

б) дата його прийняття на засіданні Верховної Ради України; 

в) дата його прийняття на засіданні Кабінету Міністрів; 
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г) опублікування в офіційних виданнях – Офіційному віснику України та 

газеті «Урядовий кур’єр»; 

 

8. Який документ повинен містити пропозицію щодо визначення 

кандидатури доповідача, який представлятиме проект у Верховній Раді? 

а) пояснювальна записка; 

б) супровідний лист; 

в) порівняльна таблиця; 

г) доповідна записка; 

 

9. В який термін здійснюється провадження по реєстрації адвокатських 

об'єднань? 

а) протягом 10 днів; 

б) Протягом 20 днів; 

в) Протягом 1-го місяця; 

г) Протягом 2-х місяців; 

 

10. Заява про реєстрацію об'єднання громадян повинна бути підтримана 

підписами не менш як: 

а) трьох осіб; 

б) однієї тисячі громадян України, що володіють виборчим правом; 

в) двох тисяч громадян України, що володіють виборчим правом; 

г) п’ятьма особами; 

11. Протягом якого строку власники транспортних засобів зобов’язані 

зареєструвати транспортні засоби? 

а) протягом 3-х днів; 

б) протягом 10 днів; 

в) протягом 20 днів; 

г) протягом 1-го місяця; 

 

12. Зняття з обліку транспортних засобів проводиться після їх огляду в 

підрозділах ДАІ на підставі: 

а) заяви власника; 

б) документа, що посвідчує особу, виконавчого напису нотаріуса; 

в) постанови державного виконавця або рішення суду; 

г) зазначених в п.п А та Б; 

Задачі 

1. 16-річний Петро Заїка перед тим, як одержувати паспорт, звернувся до 

міського відділу реєстрації актів цивільного стану із заявою про зміну 

прізвища із "Заїка" на "Зайка", оскільки дуже комплексував з приводу свого 

прізвища. Відділ реєстрації актів цивільного стану відмовив йому, 

мотивуючи це тим, що П. Заїка не сплатив державного мита і не подав 

довідки з органів внутрішніх справ про те, що він не перебуває у розшуку і 

щодо нього не ведеться слідство. 
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П. Заїка не погодився з такою відмовою і звернувся до адміністративного 

суду з позовом про зобов'язання відділу реєстрації актів цивільного стану 

змінити його прізвище. Адміністративний суд повернув позовну заяву у 

зв'язку з тим, що П. Заїка не має адміністративної процесуальної дієздатності, 

оскільки не досяг повноліття. 

П. Заїка звернувся до юридичної клініки за консультацією. 

Чи належить справу розглядати за правилами адміністративного 

судочинства?Чи правильно вчинив суд, повернувши позовну заяву П. 

Заїки?Порадьте П. Заїці, як йому діяти далі. 

 

2. Рішенням Н-ської міської ради місто Н. було оголошено зоною 

надзвичайної екологічної ситуації у зв'язку із значним збільшенням рівня 

захворюваності населення на туберкульоз, як наслідок, тимчасово 

заборонено функціонування санаторно-курортних закладів.  

Чи законне рішення міської ради? Який порядок оголошення окремої 

місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації? Які є обмеження 

діяльності в зоні надзвичайної екологічної ситуаці ? 

 

3. 07 вересня 2013 р. до Полтавського райвідділу був доставлений 

неповнолітній Авраменко Олег Вікторович 05.02.1997р.н., мешкає с.м.т. 

Орловка, вул. Миру 49, який знаходячись у стані алкогольного сп’яніння 

стріляв з мисливської рушниці (ИЖ-26 № 13580) по птахам в с.м.т. Орловка. 

08.09.2013 р. начальник Полтавського райвідділу, ознайомившись з 

матеріалами справи з’ясував, що мисливська зброя належить батькові 

правопорушника — Авраменку Віктору Івановичу і що 25 серпня 2005 року 

він притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил 

зберігання вогнепальної гладкоствольної мисливської зброї (штраф 50 грв.). 

Протокол з матеріалами справи був цього ж дня направлений на розгляд до 

Запорізького районного суду. 

Суддя виніс постанову і наклав адміністративне стягнення на 

Авраменка Віктора Івановича у вигляді штрафу в сумі 85 гривень з 

конфіскацією мисливської рушниці, а на сина — Авраменка Олега штраф в 

сумі 100 гривень. 

10.09.2013 р. Авраменко В.І. звернувся до прокуратури із заявою, 

зауваживши, що зброю він зберігав за всіма правилами і відповідальність 

повинен нести тільки його неповнолітній син. 

Чи може прокурор винести протест на постанову? Обґрунтуйте свою 

відповідь.  

 

4.23.08.2013 року о 19-00 при перевірці документів у затриманого за появу у 

п’яному вигляді громадянина Усова, дільничний інспектор міліції 

Жовтневого РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області Зорін виявив, що в 

паспорті немає штампу реєстрації місця проживання, а є штамп виписки з м. 

Чернігова. Крім того, є штамп “Зобов’язаний до сплати аліментів”.  
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Цього ж дня Зорін склав адміністративний протокол на гр-на Усова по ч. 1 ст. 

178 і ст. 197 КпАП України за проживання без реєстрації місця проживання і 

сам виніс постанову про накладення штрафу в сумі 15 гривень за обидва 

правопорушення. 

Чи правомірні дії ДІМ Зоріна? Які його подальші дії 

 

1. Закони та інші нормативно – правові акти: 

1.1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 

червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141 

1.2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 

року 

1.3. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // 

Офіційний вісник України. — 2008. — № 93. 

1.4. Про адміністративні послуги: Закон України від 6 верес. 2012 р. / 

Голос України від 06.10.2012 № 188. 

1.5. Про доступ до публічної інформації: Закон України/ Відомості 

Верховної Ради України (ВВР). – 2011.- №32.- ст.24. 

1.6. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996// Відомості 

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

2. Підручники, монографії та інші наукові видання 

2.1. Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу: навчальний 

посібник / О.В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 250 с. 

2.2. Миколенко О. І. Адміністративний процес та адміністративна 

відповідальність в Україні : навчальний посібник / О. І. Миколенко. – Харків 

: ТОВ «Одіссей», 2010. – 368 с. 

2.3. Миколенко О. І. Теорія адміністративного процедурного права : 

монографія / О. І. Миколенко. – Х. : Бурун Книга, 2010. – 336 с.  

2.4. Административно-процессуальное право Германии 

(Verwaltungsrechtsschutz in Deutschland) / Вильфрид Бергман — М. : Волтерс 

Клувер, 2007. — 288 с. 

2.5. Адміністративне право і процес: шляхи вдосконалення 

законодавства і практики: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 22 грудня 
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2006 р.) / Київський національний ун-т внутрішніх справ / О. М. Джужа 

(голова ред.кол.) — К., 2006. — 360 с. 

2.6. Адміністративне право України. Академічний курс. / За заг. Ред. 

В.Б. Авер’янова: Підручник: У 2 т. Т. 1 — К.: Юридична думка, 2007.—592 с.  

2.7 Адміністративне право України: Навчальний посібник / За ред.                 

Т.О. Коломоєць, Г. Ю. Гулевської. – К.: Істина, 2007. – 216 с. 

2.8. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк, В.М. 

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

2006. – 544 с. 

2.9. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник. / За ред. 

О. В. Кузьменко. — К.: Атіка, 2007. — 416 с. 

2.10. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Адміністративний процес: 

Підручник — К.: Літера ЛТД, 2002. — 287 с.  

2.11. Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України: 

Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. — 495с.  

2.12. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник., 3-е 

видання, доповнене — К.: Юрінком Інтер, 2001. – 752 с. 

2.13. Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: 

Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 528 с.  

2.14. Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: 

Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с. 

2.15. Кузьменко О. В. Теоретичні засади адміністративного процесу: 

Монографія. — К.: Атіка, 2005. — 352 с. 

2.16. Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина: 

Навчальний посібник. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 367с.  

2.17. Селіванов А. О. Адміністративний процес в Україні: реальність і 

перспективи розвитку правових доктрин — К. : Видавничий Дім Ін Юре, 

2000. — 68 с. 
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2.18. Курс адміністративного права України : підручник / В.К. 

Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д.Сущенко [ та ін.] / за ред. В.В. 

Коваленка. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 872 с. – Бібліогр. в кінці тем. 

2.22. Колпаков В.К., Гордєєв В.В., Сопілко І.М.,. Огородник А.П,                         

Ватаманюк Р.В., Грянка Г.В. Процесуальний примус в адміністративній 

відповідальності. Монографія. – Х.: Харків юридичний, 2011. – 416 с. 

2.24. Збірник задач з адміністративно-правових дисциплін / ред. 

колегія: О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – К.,Х.: НАВС, 

НікаНова, 2012. – 178 с.  

2.25. Курс адміністративного права України : підручник / В.К. 

Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д.Сущенко [ та ін.] / за ред. В.В. 

Коваленка. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 808 с. – Бібліогр. в кінці тем. 

 

 

Тема 3. Звернення громадян. Доступ до публічної інформації. 

                                                               Семінарське заняття – 2год. 

Практичне заняття- 4 год. 

1.Поняття, види, загальні ознаки звернень громадян. Петиція. 

2.Стадії та структура провадження за зверненнями громадян.  

3.Доступ до публічної інформації. Поняття та правові основи надання 

доступу громадянам до публічної інформації.  

4. Інформаційний запит щодо доступу до публічної інформації. 

Вимоги, контроль та особливості. 

Ключові слова: "звернення", "форма звернення", "заява", 

"пропозиція", "скарга", “зауваження”,  "клопотання", "публічна інформація", 

"інформаційний запит", "анонімні звернення", "заявник", "відповідь", 

"попередня обробка", "резолюція", "особистий прийом", “конфеденційна 

інформація”, “таємна інформація”, “службова інформація”, «петиція», 

інформаційний запит. 

Задачі 
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1.До обласної державної адміністрації надійшла скарга на дії керівника 

відділу земельних ресурсів без підпису та визначення адреси скаржника. У 

задоволенні скарги було відмовлено.  

Охарактеризуйте правомірність такого рішення. Поясніть ситуацію та 

вкажіть умови прийняття скарг до розгляду. 

2.Громадянин Н., інвалід Великої Вітчизняної війни, звернувся до Київської 

міської ради з проханням розглянути скаргу на бездіяльність відділу 

соціального забезпечення. Скаргу було направлено на розгляд у відповідний 

відділ. 

Чи діяла Київська міська рада відповідно до законодавства? Назвіть 

особливості розгляду скарг окремих категорій громадян 

 

3.В УВС Київської області надійшла скарга гр-ки Т., в якій вона повідомляла, 

що півтора місяця тому на прийомі у начальника РВВС вона залишила листа 

щодо неправомірної поведінки дільничного інспектора міліції стосовно її 

сім'ї, але до цього часу відповіді не одержала. Начальник секретаріату 

негайно доповіла про цю скаргу начальнику УВС, який дав вказівку 

надіслати скаргу до РВВС для додаткової перевірки з подальшим 

інформуванням УВС і гр. Т. Через 20 днів гр-ці Т. надійшов лист з РВВС, 

в якому повідомлялось, що їй у розгляді скарги відмовлено у зв'язку з тим, 

що лист написаний російською мовою, що суперечить чинному 

законодавству. 

Визначити, ким і які порушення правових норм були допущені 

4.26.04.2013 р. до Міністерства освіти і науки України надійшла скарга від 

учня середньої школи № 28 Шевченківського району м. Києва на директора 

цієї школи. 02.05.2013 р. посадова особа Міністерства, розглянувши цю 

скаргу, переадресувала її на ім'я Шевченківського відділу освіти, посадовими 

особами якого 18.05.2013 р. цей лист було направлено директору середньої 

школи № 28 для розгляду. 

Які норми чинного законодавства порушено? Відповідь обґрунтувати. 

 

5.16-річний учень ПТУ гр-н К. надіслав на адресу виконкому сільради 

звернення, в якому виклав свої пропозиції поліпшення роботи будинку 

культури у селі. 

Через три тижні голова виконкому випадково зустрів гр-на К. на вулиці й 

повідомив, що його лист не розглядався й розглядатися не буде, оскільки він 

є неповнолітнім, тобто особою з неповною дієздатністю. 

Оцініть правомірність прийнятого рішення виконкому. 

 

Перелік джерел до вивчення теми: 
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1. Закони та інші нормативно – правові акти: 
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1.2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 

року 

1.3. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // 

Офіційний вісник України. — 2008. — № 93. 

1.4. Про адміністративні послуги: Закон України від 6 верес. 2012 р. / 

Голос України від 06.10.2012 № 188. 

1.5. Про доступ до публічної інформації: Закон України/ Відомості 

Верховної Ради України (ВВР). – 2011.- №32.- ст.24. 

1.6. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996// Відомості 

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

2. Підручники, монографії та інші наукові видання 

2.1. Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу: навчальний 

посібник / О.В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 250 с. 

2.2. Миколенко О. І. Адміністративний процес та адміністративна 

відповідальність в Україні : навчальний посібник / О. І. Миколенко. – Харків 

: ТОВ «Одіссей», 2010. – 368 с. 

2.3. Миколенко О. І. Теорія адміністративного процедурного права : 

монографія / О. І. Миколенко. – Х. : Бурун Книга, 2010. – 336 с.  

2.4. Административно-процессуальное право Германии 

(Verwaltungsrechtsschutz in Deutschland) / Вильфрид Бергман — М. : Волтерс 

Клувер, 2007. — 288 с. 

2.5. Адміністративне право і процес: шляхи вдосконалення 

законодавства і практики: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 22 грудня 

2006 р.) / Київський національний ун-т внутрішніх справ / О. М. Джужа 

(голова ред.кол.) — К., 2006. — 360 с. 

2.6. Адміністративне право України. Академічний курс. / За заг. Ред. 
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ТТЕЕММАА  №№  44..  ААДДММІІННІІССТТРРААТТИИВВННЕЕ  ППРРООВВААДДЖЖЕЕННННЯЯ  УУ  ССППРРААВВААХХ  ППРРОО  

ААДДММІІННІІССТТРРААТТИИВВННІІ  ППРРААВВООППООРРУУШШЕЕННННЯЯ  

  

  

Семінарське заняття – 2год. 

Практичне заняття - 10  

 

1. Поняття та види проваджень в справах про адміністративні 

правопорушення, їх завдання 

2. Принципи та учасники провадження в справі про адміністративне 

правопорушення 

3. Стадії та строки провадження 

 

 

Ключові слова: "провадження", "справа про адміністративне 

правопорушення", «стадії провадження», "порушення справи", "розгляд 

справи", "скарга", “зауваження”,  "клопотання", "прийняття рішення", 

«заходи забезпечення провадження». 

Перелік джерел до вивчення теми: 

 

1. Административное право Украины. Учебное пособие / Под ред. 

Ю.П.Битяк, В.В.Зуй - Х.: 1999. - 224 с. 

2. Административное право зарубежных стран. Учебное пособие. - 

М.: Изд. "Спарк", 1996. - 226 с. 

3. Адміністративне право України: Навчально-методичні матеріали 

до семінарських, практичних, контрольно-перевірочних занять, самостійної 

підготовки і підсумкового контролю для курсантів, студентів денного та 

слухачів заочного навчання / Укл. Д.В.Кагітін. – Запоріжжя: Юридичний 

інститут МВС України, 1999. – 98 с. 

4. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. 

академіка С.В.Ківалова. – Одеса: 2003. – 894 с.  

5. Адміністративне право України: Навчально-методичний 

комплекс / В.К.Колпаков, О.В.Кузьменко, В.П. Столбовой  та інші / За ред. 
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В.К.Колпакова, О.В.Кузьменка. – К.: Національна академія внутрішніх справ 

України, 2002. – 159 с.  

6. Адміністративне право України.[Підручник для юридичних вузів 

і фак. Ю.П.Битяк, В.В.Богуцький, В.М.Гаращук та інші ] ; За ред. 

Ю.П.Битяка, - Х.: 2000. – 520 с. 

7. Богуцький В.В. Акти государственного управления: Текст 

лекций.- Х.: 1996.- 20с. 

8. Ващенко С.В., Долгополова М.М. Основи адміністративного 

права (загальні поняття, категорії, схеми). Навчальний посібник. – 

Запоріжжя: 2005. – 106 с. 

9. Голосніченко І.П. Адміністративне право України (основні 

категорії і поняття). – К.: 1998. – 52 с. 

10. Горьова С. Класифікація норм адміністративного права: 

проблеми методології // Право України. – №12. – 1998. – С.43-44. 

11. Гладун З.С. Адміністративне право України: Навч.посібник. – 

Тернопіль. - 2004. – 579 с. 

12. Коваль Л. Адміністративне право України: – К.: 1994. – 208 с. 

13. Колпаков В.П. Адміністративне право України. – К.: 1999. – 736 

с. 

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

адміністративного права України. Науково-популярний нарис / За заг. ред 

В.М.Кампо. К.: 2000. – 60 с. 

15. Коломоєць Т.О. Методичний посібник з курсу "Адміністра-тивне 

право України" для студентів юридичного факультету. – Запоріжжя: ЗДУ, – 

2001. – 207 с. 

16. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України. 

Навчально-методичний посібник. – Одеса: 2002. – 311 с. 

17. Колпаков В.К,  Кузьменко О.В.. Адміністративне право України. 

– К.: 2003. – 544 с. 

18. Овсянко Д.М. Административное право: Учебное пособие. – 3-е 
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изд. – М.: Юристъ, 2001. – 468 с. 

19. Старилов Ю.Н. Курс общего административного права. – В.3 т.1: 

История. Предмет. Нормы. Субъекты. – М.: Изд. НОРМА. – М.: 2002. – 728 с. 

20. Стефанюк В. Адміністративне право та адміністративно-

правовий захист // Право України. – №12. – 2001. – С.3-6. 

21. Тихомиров Ю.А Административное право и процес: полный 

курс. – М.: 2001. – 652 с. 

 

 

2. Теми практичних занять 
 

  

 

 

ТЕМА 2. Реєстраційно-дозвільні провадження 

Практичне заняття №  – 2 год 
Задача 1.Суд залишив позовну заяву без руху, посилаючись на ту 

обставину, що вона подана неналежним позивачем – Міністерством 

закордонних справ, яке просило скасувати адміністративне стягнення, 

накладене на його працівників. 

Чи обґрунтованою була відмова суду? 

Як слід було вирішити справу? 

Задача 2. Судді місцевого суду звернулися до суду із позовом, у якому 

просять стягнути на свою користь втрати частини заробітної плати, пов’язані 

з утриманням податку відповідно до Закону України «Про податок з доходів 

фізичних осіб» на користь. Свої позовні вимоги позивачі обґрунтовують тим, 

що протягом 2004-2006 років з нарахованої позивачам заробітної плати було 

отримано податок з доходів фізичних осіб. Оскільки судді відповідно до 

Указу Президента України від 10.07.1995р. №584/95 «Про додаткові заходи 

щодо соціального захисту» звільнені від сплати прибуткового податку, то 

утримані з нарахованої позивачам заробітної плати відповідні суми 

підлягають стягненню на користь останніх. Протягом 2004-2006 років жодні 

зміни до кошторису відповідного місцевого суду стосовно компенсації 

втрати частини заробітку суддів від сплати податку не вносились, що не 

забезпечило належний рівень оплати праці суддів та призвело до зменшення 

фактично отриманої позивачами заробітної плати. 

Хто є  сторонами і третіми особами у цій справі? 

(Ухвала ВАСУ від 10 липня 2008 року). 

 Задача 3. Гриценко В.Г. звернувся із позовом до інспекції 

державного архітектурно-будівельного контролю Кіровоградської міської 

Ради про визнання протиправною її бездіяльності, яка, на думку позивача, 
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полягала у ненаданні йому дозволу на виконання будівельних робіт по 

реконструкції нежилого приміщення, вбудованого в житловий будинок по 

вул. Дзержинського, 35, площею 29,7 м. кв. під стоянку для легкового 

автомобіля із влаштуванням окремого в`їзду з вул. Дзержинського. Під час 

судового розгляду справи було виявлено, що рішенням  Ленінського 

районного суду м. Києва від 19 січня 2005 року, залишеним без змін ухвалою 

Апеляційного суду Кіровоградської області, був задоволений позов Даценка 

В.В. до Гриценка В.Г. про усунення перешкод у користуванні житлом та 

відшкодування моральної шкоди. Підставою для цього, відповідно до цього 

рішення суду, стало проведення  будівельних робіт без відповідного дозволу 

місцевої інспекції державного архітектурно-будівельного контролю та те,  що 

отвір гаражних воріт виконано з порушенням будівельних норм. 

Чи необхідно Даценка В.В. залучати до участі у цій справі. Якщо так, 

то у якій якості?  (Ухвала ВАСУ від 15 грудня 2005 року) 

 Задача 4. В квітні 2005р. Голова Верховної Ради України 

звернувся до суду із заявою про дострокове припинення повноважень 

народного депутата України Олійника П.М., який 31.03.2002р. був обраний 

народним депутатом України від виборчого округу № 125 Львівської області 

і розпорядженням Керівника апарату Верховної Ради України № 1101 від 

29.05.2002р. його було зараховано на роботу до Верховної Ради України 

четвертого скликання на постійній основі. Указом Президента України № 

179/2005 від 04.02.2005р. Олійник П.М. призначений Головою Львівської 

обласної державної адміністрації. Вважаючи, що ця посада є несумісною із 

статусом народного депутата України, просив постановити рішення про 

припинення повноважень народного депутата України Олійника П.М. На 

момент перегляду у ВАСУ судових рішень по цій справі відбулися чергові 

вибори народних депутатів, в результаті яких обрано Верховну Раду України 

нового скликання.  

Чи може Верховна Рада України нового скликання бути у наведених 

правовідносинах правонаступником Верховної Ради попереднього 

скликання? 

 (Ухвала ВАСУ від 15 листопада 2006 р). 

Задача 5. Суд на основні ч.2 ст.19 КАС України постановив ухвалу про 

непідсудність вимог, які стосувались протиправності наказу Державної 

податкової адміністрації України «Про надання інформації державними 

нотаріальними конторами або приватними нотаріусами та про внесення змін 

до наказу Державної податкової адміністрації України від 29 вересня №45» 

від 19 серпня 2005 №352 (Наказ). За висновком суду оскаржений наказ був 

правовим актом індивідуальної дії. А тому, на думку судді, позивач порушив 

правило територіальної підсудності, звернувшись із позовом до суду за 

місцем знаходження відповідача». 

Чи правильно суд застосував припис КАСУ про підсудність? 

Задача 6. Особа оскаржила правовий акт індивідуальної дії і при цьому 

звернулася із адміністративним позовом до кількох відповідачів, лише 

частина з яких мала статус суб’єкта владних повноважень. Галицький 
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районний суд м. Львова ухвалою відмовив у відкритті провадження за 

позовними вимогами до всіх відповідачів із посиланням на те, що вони не 

належить до компетенції адміністративних судів. 

Чи обґрунтованою є ухвала суду? 

Задача 7. Особа відкликала свою позовну заяву та просила залишити її 

без розгляду, посилаючись на те, що вона подана із порушенням правил 

територіальної підсудності. Суд своєю ухвалою задовольнив клопотання та 

залишив позовну заяву без розгляду на підставі пункту 5 частини першої 

статті 155 КАСУ. 

Чи обґрунтованою є ухвала суду? 

Задача 8. Виявивши порушення закону з боку представництва 

іноземного суб’єкта господарювання, орган державної влади України поклав 

обов’язок усунути це порушення не на цього суб’єкта, а на керівника 

представництва. Позов від імені іноземного суб’єкта господарювання щодо 

оскарження припису був поданий до суду за вибором керівника. Однак суд 

повернув позовну заяву, стверджуючи, що заява мала бути подана до суду за 

місцем проживання посадової особи представництва. 

Чи обґрунтованими є дії суду? Яким чином слід вирішити питання про 

підсудність цієї адміністративної справи? 

Задача 9. На практиці суди отримують клопотання про проведення 

експертизи фальшивих на переконання заявника доказів, однак, без 

обґрунтування відмовляють у задоволенні такого клопотання. Суди не 

зважають на показання свідка про фальшивість підписів на документах, що є 

предметом судового розгляду. 

Чи обґрунтованими є дії суду? 

У який спосіб може поступити  суд у такій ситуації? 

Задача 10. При вирішення спору щодо заборгованості із заробітної 

плати перед секретарем місцевої ради суд поклав обов’язок доведення 

наявності такої заборгованості на позивача. Через те, що позивач не довів 

обставину заборгованості із заробітної плати суд відмовив у задоволенні 

позову. 

Чи правомірним є дії суду? 

Чим порядок доказової діяльності в адміністративних судах 

відрізняється від доказової діяльності і  інших  судах? 

Задача 11. Позивач звернувся до адміністративного суду за захистом 

порушених органом виконавчої влади його прав шляхом подання скарги. Суд 

залишив це звернення без розгляду, у зв’язку з недотриманням особою 

вимоги щодо найменування звернення. 

Чи правомірним є дії суду? 

Як слід поступити судді у такому випадку? 

Задача 12. Гр. М. звернулась до суду із цивільним позовом та просила 

визнати недійсним і скасувати розпорядження Франківської районної 

адміністрації Львівської міської ради, визнати частково недійсним договір 

купівлі-продажу квартири та визнати за нею право власності на частину 
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квартири. Суд залишив позовну заяву М. без руху та надав можливість 

уточнити вимоги. 

Чи правомірним є дії суду? 

Якими мали би бути дії суду? 

Задача 13. Державна податкова інспекція звернулась до суду із 

вимогою застосувати до товариства із обмеженою відповідальністю – 

платника податків арешт активів шляхом зупинення операцій на рахунках в 

установі банку. 18 травня 2006 р. суд першої інстанції, пізніше підтриманий 

судом апеляційної інстанції, відмовив у задоволенні позову на підставі двох 

основних мотивів. По-перше, суд встановив безпідставність вимоги про 

зупинення операцій через відсутність обставин, які б обґрунтовували 

необхідність вжиття цього примусового заходу. По-друге, на момент 

розгляду справи суд констатував зміни до закону, якими позивач позбавлявся 

права звертатись до суду із такою вимогою. 

Якою є правова позиція суду? 

Тема 3. Звернення громадян. Доступ до публічної інформації. 

                                                                

Практичне заняття- 4 год. 

Задачі 

1.До обласної державної адміністрації надійшла скарга на дії керівника 

відділу земельних ресурсів без підпису та визначення адреси скаржника. У 

задоволенні скарги було відмовлено.  

Охарактеризуйте правомірність такого рішення. Поясніть ситуацію та 

вкажіть умови прийняття скарг до розгляду. 

2.Громадянин Н., інвалід Великої Вітчизняної війни, звернувся до Київської 

міської ради з проханням розглянути скаргу на бездіяльність відділу 

соціального забезпечення. Скаргу було направлено на розгляд у відповідний 

відділ. 

Чи діяла Київська міська рада відповідно до законодавства? Назвіть 

особливості розгляду скарг окремих категорій громадян 

 

3.В УВС Київської області надійшла скарга гр-ки Т., в якій вона повідомляла, 

що півтора місяця тому на прийомі у начальника РВВС вона залишила листа 

щодо неправомірної поведінки дільничного інспектора міліції стосовно її 

сім'ї, але до цього часу відповіді не одержала. Начальник секретаріату 

негайно доповіла про цю скаргу начальнику УВС, який дав вказівку 

надіслати скаргу до РВВС для додаткової перевірки з подальшим 

інформуванням УВС і гр. Т. Через 20 днів гр-ці Т. надійшов лист з РВВС, 

в якому повідомлялось, що їй у розгляді скарги відмовлено у зв'язку з тим, 
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що лист написаний російською мовою, що суперечить чинному 

законодавству. 

Визначити, ким і які порушення правових норм були допущені 

4.26.04.2013 р. до Міністерства освіти і науки України надійшла скарга від 

учня середньої школи № 28 Шевченківського району м. Києва на директора 

цієї школи. 02.05.2013 р. посадова особа Міністерства, розглянувши цю 

скаргу, переадресувала її на ім'я Шевченківського відділу освіти, посадовими 

особами якого 18.05.2013 р. цей лист було направлено директору середньої 

школи № 28 для розгляду. 

Які норми чинного законодавства порушено? Відповідь обґрунтувати. 

 

5.16-річний учень ПТУ гр-н К. надіслав на адресу виконкому сільради 

звернення, в якому виклав свої пропозиції поліпшення роботи будинку 

культури у селі. 

Через три тижні голова виконкому випадково зустрів гр-на К. на вулиці й 

повідомив, що його лист не розглядався й розглядатися не буде, оскільки він 

є неповнолітнім, тобто особою з неповною дієздатністю. 

Оцініть правомірність прийнятого рішення виконкому. 

    Практичне заняття 2: 

1. Скласти заяви від імені осіб, вказаних по задачах розглянутих на першому 

практичному занятті. 

 

ТТЕЕММАА  №№  44..  ААДДММІІННІІССТТРРААТТИИВВННЕЕ  ППРРООВВААДДЖЖЕЕННННЯЯ  УУ  ССППРРААВВААХХ  ППРРОО  

ААДДММІІННІІССТТРРААТТИИВВННІІ  ППРРААВВООППООРРУУШШЕЕННННЯЯ  

  

  

Практичне заняття - 10  

 

Практичне завдання: 

Задача №1 

 

Визначте , за які з названих діянь може наступати адміністративна 

відповідальність? 

 

Варіант 1 

1) Вчинення дрібного хуліганства 15-річною особою. 

2) Образа працівника міліції. 

3)  Заняття державним службовцем підприємницькою діяльністю 
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4) Кишенькова крадіжка, вчинена 12-річним підлітком 

 

Варіант 2 

1) Порушення правил адміністративного нагляду. 

2) Вирощування снотворного маку. 

3) Вживання наркотичних засобів 17-річною особою. 

4) Вчинення дрібного хуліганства 15-річною особою, яка знаходилась в стані 

неосудності. 

 

Задача №2 

16 –річному Івану Гришину , під час літніх канікул , дід Михайло 

подарував самогонний апарат. Іван Г. активно користувався приладом і вдало 

здобув продукцію. Сусіди , почувши від нього пропозицію скуштувати 

самогон викликали поліцію. 

Яку адміністративну відповідальність буде нести Іван Г. 

 

Задача №3 

09.05. 2016 р. о 20 год.00 хв. Громадянин Давиденко І.В. , 2002 р.н., та 

Петренко Р.О. 2001 р.н., перебуваючи у парку ім.Глоби розпивали на лавочці 

горілку ТМ «Немиров» з одноразових стаканчиків . Працівники поліції , які 

здійснювали патрулювання , припинили протиправну поведінку і склали 

відповідний протокол про адміністративне правопорушення. 

Кваліфікуйте дії винних осіб. Назвіть особливості неповнолітніх осіб та їх  

адміністративної відповідальності неповнолітніх осіб та їх  батьків або 

осіб, що їх замінюють. 

 

 

 

Задача №4 
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Варіант 1. Які з перелічених правопорушень розглядаються протягом доби ? 

 

1) Торгівля з рук у невстановлених місцях. 

2) Порушення правил про валютні операції. 

3) Незаконний посів снотворного маку. 

4) Ухилення від медичного обстеження. 

 

Варіант 2. Які з перелічених правопорушень розглядаються у триденний 

строк ? 

 

1) Самогоноваріння. 

2) Придбання самогону. 

3) Поширювання неправдивих чуток. 

4) Незаконна торгівельна діяльність. 

 

Задача №5 

 

Нарядом поліції двоє неповнолітніх чотирнадцяти років були 

доставлені до чергової частини органу внутрішніх справ за появу у 

громадському місці у п’яному вигляді, про що було повідомлено їх батьків. 

Яке правопорушення Ви вбачаєте в цьому випадку? Визначте суб’єктів 

адміністративного правопорушення. 

 

Задача №6 
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15.04.2016 р. о 20 год. 15 хв. громадянин Пилипенко О. О. , 2000 р.н.,та 

Завенко Ю.Б. 2001 р.н. , перебуваючи у парку Т.Г.Шевченко розпивали на 

пеньку ТМ «Хортиця» з одноразових стаканчиків. Працівники поліції , які 

здійснювали патрулювання, припинили протиправну поведінку і склали 

відповідний протокол про адміністративне правопорушення. 

Кваліфікуйте дії винної особи . Здійснить юридичний  аналіз 

адміністративне  правопорушення.  

 

 

Задача №7 

08.03.2016 р. о 23 год. 00 хв. громадянин Бровченко Л.Л. у квартирі за 

місцем свого проживання за адресою: м.Дніпропетровськ , пр..Гагаріна 86, 

кв. 55 під час святкування 8 березня разом із запрошеними до нього п’ятьма 

друзями  гучно вмикали звуковідновлювальну апаратуру, співали, 

вигукували тости, побажання і т. ін., чим порушували спокій сусідів. 

 

Кваліфікуйте дії винної особи . 

 

Задача №8 

30.06 2015р. о 14 год. 00 хв. громадянин Польщі Ян Чернявський, 1984 

р.н., перебуваючи на вулиці ім. Паторжинського у нетверезому стані, гучно 

розмовляв, застосовуючи нецензурну мову, чіпляючись до перехожих. 

Патрульні ППС, помітивши дії гр. Чернявського, підійшли, припинили 

протиправну поведінку і склали відповідний протокол про адміністративне 

правопорушення. 

  

Кваліфікуйте дії винної особи . Які особливості притягнення до  

адміністративної  відповідальності іноземних громадян? 
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Задача №7 

 

Для якого з названих складів адміністративних проступків завжди 

необхідна наявність спеціального суб'єкта ? 

 

Варіант 1 

1) Дрібне хуліганство. 

2) Прийняття паспорта у заставу. 

3)Порушення правил дорожнього руху.  

4)Порушення правил військового обліку. 

 

 

Варіант 2 

1) Ухилення від проходження огляду на стан сп'яніння. 

2) Неправомірне використання державного майна. 

3) Порушення порядку реєстрації іноземних громадян. 

4) Невиконання батьками обов'язків по вихованню дітей. 

 

 

 

Задача №8 

Під час патрулювання наряд поліції виявив порушення 17-річним А. 
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Петренко правил перевезення пневматичної зброї і склав протокол про 

адміністративне правопорушення. 

Визначити вид  суб’єкта адміністративного правопорушення. 

.Кваліфікуйте дії винної особи. 

Задача №9 

За розпивання спритних напоїв у громадському місці громадянин 

Плетньов А.В. 1 червня був притягнутий до адміністративної 

відповідальності за статтею 178 КУпАП. Начальником ОВС на 

правопорушника було накладено штраф. Не сплативши штраф, гр.. 

Плетньов А.В. поїхав у відрядження на два місяці. 15 серпня дільничний 

інспектор поліції, побачивши Плетньова А.В. за місцем мешкання, став 

вимагати сплатити його штраф. 

Оцініть правомірність вимог працівника поліції? Який порядок 

виконання стягнень у вигляді штрафу? 

Задача 10 

Дільничним інспектором поліції спільно з громадським помічником 

було затримано громадянку Кочергіну Л.Л. за торгівлю ковбасами з рук у 

підземному переході. Через чотири години після з’ясування обставин справи 

і складання протоколу про адміністративне правопорушення Кочергіну Л.Л. 

відпустили. 

Які порушення були допущенні у цій ситуації дільничним інспектором 

поліції? 
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3.  Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на практичних заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

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

рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 

передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 

продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 

питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 

дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та 

правозастосовної практики. Вдала підготовка проектів адміністративно-процесуальних 

документів 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; 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. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 

практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 

переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 

практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 

вміння мають 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 не 

носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 

більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 

помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Студент, слухач 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 
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Питання для підготовки до підсумкового контролю 

 

 

1. Основні напрямки розвитку адміністративного права та 

адміністративно-процесуального права на сучасному етапі.   

2. Адміністративно право зарубіжних країн.  

3. Органи виконавчої влади, як суб’єкти адміністративного 

процесу. 

4. Нормотворчі провадження в адміністративному процесі. 

5. Установчі провадження в адміністративному процесі. 

6. Система джерел адміністративного та процесуального права.  

7. Поняття та види адміністративних процедур. 

8. Поняття та ознаки акту публічної адміністрації. 

9. Види актів публічної адміністрації. 

10. Поняття та зміст правозастосовних актів публічної адміністрації. 

11. Поняття, ознаки та види актів-дій публічної адміністрації. 

12. Характеристика актів-дій публічної адміністрації. 

13. Поняття публічної адміністрації як суб’єкта адміністративного 

права та процесу. 

14. Поняття та види звернень громадян. 

15. Петиція як форма безпосередньої демократії в Україні. 

16. Інформаційний запит – основний інститут законодавства про 

доступ до публічної інформації.  

17. Іноземці як суб'єкти адміністративно-процесуального права.  

18. Відкриття провадження в адміністративній справі. 

19. Підготовче провадження під час розгляду справи 

адміністративної юрисдикції. 

20. Залишення позовної заяви без розгляду. зупинення, закриття 

провадження у справі. 

21. Скорочене провадження щодо розгляду справ адміністративної 

юрисдикції. 
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22. Підстави і порядок застосування заходів процесуального 

примусу. 

23. Порядок розгляду звернень громадян. 

24. Поняття, правова основа та ознаки виконавчого провадження.  

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

26. Види виконавчих документів у виконавчому провадженні.  

27. Оскарження результатів здійснення виконавчого провадження. 

28. 28.  Поняття, риси та завдання адміністративного права. 

29. Місце адміністративного права в системі права України. 

30. Адміністративне право як частина публічного права.  

31. Соціальне призначення адміністративного права. 

32. Предмет адміністративного права та його переосмислення в 

умовах здійснення адміністративної реформи. 

33. Методи адміністративно-правового регулювання та їх розвиток у 

контексті реформи адміністративного права. 

34. Система адміністративного права: поняття, ознаки та елементи.  

35. Принципи адміністративного права: поняття та система.  

36. Адміністративно-правова наука: поняття, предмет, зміст та 

система.  

37. Механізм адміністративно-правового регулювання суспільних 

відносин: поняття, зміст, значення та елементи. 

38. Стадії адміністративно-правового регулювання.  

39. Акти тлумачення адміністративно-правових норм. 

40. Особливості реалізації норм адміністративного права.  

41. Джерела адміністративного права та їхня характеристика. 

Основні законопроектні роботи в галузі адміністративного 

права. 

42. Поняття, структура, механізм утворення та види 

адміністративно-правових відносин.  
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43. Адміністративно-правовий статус громадян: поняття, ознаки, 

елементи та види. 

44. Публічна адміністрація: поняття, ознаки, види.  

45. Система, ознаки, структура, принципи організації та види 

органів виконавчої влади.  

46. Органи місцевого самоврядування: нормативна основа, поняття, 

компетенція, функції та система.  

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

48. Форми діяльності публічної адміністрації: поняття, ознаки та 

види. 

49. Адміністративні акти: поняття, властивості, види.  

50. Юридична природа, ознаки, суб’єкти адміністративного 

договору, їх різновиди.  

51. Поняття, сутність, особливості й мета адміністративного 

примусу. 

52. Заходи адміністративного попередження: їх призначення, види, 

підстави та порядок застосування.  

53. Заходи адміністративного припинення: поняття, мета, підстави 

застосування, види, порядок застосування.  

54. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні 

правопорушення. 

55. Заходи адміністративного стягнення. Цільове призначення 

стягнень.  

56. Поняття та ознаки  адміністративного правопорушення.  

57. Юридичний аналіз об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта, 

суб’єктивної сторони адміністративного правопорушення.   

58. Класифікація адміністративних правопорушень.  

59. Адміністративна відповідальність: поняття, мета, функції, 

принципи та ознаки. 

60. Суб’єкти адміністративної відповідальності. 



 38 

61. Адміністративна відповідальність юридичних осіб.  

62. Підстави адміністративної відповідальності.  

63. Адміністративне стягнення: поняття, мета, система, види.  

64. Поняття, зміст та загальні риси адміністративного процесу.  

65. Принципи адміністративного процесу: поняття, система.  

66. Поняття, ознаки, структура та види провадження у справах про 

адміністративні правопорушення.  

 

 

 


