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1.1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань
08 Право

(шифр і назва)
обов'язкова

Модулів – 3

Спеціальність 
081 Право

Рік підготовки:
Змістових модулів – 6 3-й 3-й

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання   не має 
                                  

Семестр

Загальна кількість 
годин - 90

5-й 5-й
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи 
студента - 2

рівень:
перший (бакалаврський)

рівень вищої освіти

32 год. 4 год.
Практичні, семінарські
16 год. 4 год.

Лабораторні
не

передбачено
не передбачено

Самостійна робота
42 год. 82  год.

Індивідуальні завдання: 
не передбачено

Вид контролю: 
екзамен

Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  і
індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -48/42
для заочної - форми навчання -8/82



2. Заплановані результати навчання

Мета дисципліни: опанування здобувачами знань про правове забезпечення реалізації
прав, свобод та інтересів громадян у відносинах з органами державного управління (їх
представниками),  порядок  здійснення  державного  управління,  його  форми  і  методи,
особливості управлінського впливу в різних сферах суспільного життя.
Завдання дисципліни: 
Є  надання  здобувачам  глибоких  знань  щодо  основних  категорій  адміністративного
права, сутності виконавчої влади, публічного управління, механізмів адміністративно –
правового  забезпечення  прав  і  свобод  людини;  управління  галузями  та  функціями
держави;  забезпечення  законності  в  управлінській  діяльності.  Навчання  сприятиме
вільному  орієнтуванню  у  чинному  адміністративному  законодавстві,  системі  та
компетенції органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, принципах, методах і
формах управління, неухильному додержанню вимог законності у практичній діяльності
Предмет: 
є  сукупність  правових  відносин,  що  складаються  у  сфері  публічного  (державного  і
громадського)  управління.  Провідна  роль  у  цій  системі  належить  державному
управлінню, а значить і державно – управлінським відношенням.
Місце дисципліни в навчальному процесі. 
Адміністративне право – одна з провідних галузей у правовій системі України, в якому
відображаються  матеріальні,  ідеологічні,  моральні  та   інші  відносини,  що існують у
суспільстві. 
Адміністративне  право  базується  на  положеннях  Конституції  України,  нормативних
актах Президента, Верховної Ради та Уряду України, актах органів виконавчої влади і
місцевого  самоврядування,  референдумів,  інших  державних  структур.  Воно  тісно
пов’язане  із  теоретичними положеннями таких  суміжних юридичних наук,  як  теорія
держави  та  права,  конституційне  право,  цивільне  право,  кримінальний  процес,
кримінологія, трудове право та інших.

Як  фундаментальна  галузь  публічного  права,  воно  є  необхідним  інструментом  у
регулюванні  діяльності  структур  виконавчої  влади,  місцевого  самоврядування,
державних  і  не  державних  підприємств,  установ,  організацій.  Його  вплив  постійно
відчувають  на  собі  конкретні  особи.  Норми  адміністративного  права  охороняють
відносини,  що  складаються  під  впливом  цивільного,  трудового,  сімейного  та  інших
галузей права.  
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни: 
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі повинні: 
знати:
предмет, метод і систему адміністративного права, зв’язок цієї галузі  права з іншими
галузями  права;  основні  проблеми  науки  адміністративного  права;  поняття  та
особливості  адміністративно-правових  норм  і  відносин;  суб’єктів  адміністративного
права та елементи їх статусу; функції, форми і методи державного управління; поняття
адміністративного  примусу  та  види  його  заходів;  поняття  та  основні  риси
адміністративної  відповідальності;  поняття,  сутність  та  підстави  дисциплінарної
відповідальності  за  адміністративним  правом;  поняття,  загальні  риси  та  структуру
адміністративного  процесу;  сутність  адміністративної  юстиції,  поняття  та  завдання
адміністративного судочинства в Україні; способи забезпечення законності і дисципліни
в державному управлінні; поняття та види адміністративно-правових режимів; правові
засади  і  організацію  управління  економікою,  соціально-культурним  будівництвом  та



адміністративно-політичною діяльністю; 
вміти:
використовувати  отримані  знання  в  практичній  діяльності;  вільно  орієнтуватися  в
системі нормативно- правових актів, які регламентують відносини у сфері державного
управління; аналізувати й коментувати відповідні нормативні положення; прогнозувати
напрями  здійснення  реформ у  зазначеній  сфері;  користуватися  сучасною науковою і
спеціальною  літературою,  електронними  юридичними  базами  даних,  іншими
інформаційними джерелами.



3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

усь
ого 

у тому числі усього у тому числі
л п ла

б
ін
д

с.р. л п лаб інд с.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
І Модуль 

Вступ до адміністративного права. Суб’єкти адміністративного права. Функції,
форми та методи державного управління

Змістовий модуль 1. Адміністративне право та державне управління 
Тема 1.  Предмет, метод і 
система адміністративного
права

6 2 2 2 7 2 5

Тема 2. Адміністративно-
правові норми та 
відносини 

4 2  2 5  5

Разом за змістовим 
модулем 1

10 4 2 4 12 2 10

Змістовий модуль 2. Суб'єкти адміністративного права
Тема 3. Громадяни – 
суб’єкти 
адміністративного права.  
Громадські об’єднання та 
політичні партії як 
суб'єкти 
адміністративного права

6 2 2 2 7 2 5

Тема 4.Органи виконавчої
влади, органи місцевого 
самоврядування та 
державні службовці як 
суб'єкти 
адміністративного права

8 2 2 4 5 5

Разом за змістовим 
модулем 2

14 4 4 6 12 2 10

Змістовий модуль 3. Функції, форми та методи державного управління

Тема 5. Функції, форми та
методи державного 
управління

6 2 2 2 5 5

Тема 6. Адміністративний
примус у державному 
управлінні 

4 2 2 5  5

Разом за змістовим 
модулем 3

10 4 2 4 10 2 10

ІІ Модуль
Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність. Законність і

дисципліна в державному управлінні
Змістовий модуль 4. Відповідальність за адміністративним правом 

Тема 7. Поняття та риси 
адміністративної 
відповідальності, її 

8 2 2 4 7 7



законодавчі основи. 
Адміністративне 
правопорушення, його 
склад 
Тема 8. Система та види 
адміністративних 
стягнень. Правила і 
строки накладення 
адміністративних стягнень

8 2 2 4 9 2 2 5

Разом за змістовим 
модулем 4

16 4 4 8 16 2 2 12

Змістовий модуль 5. Законність,дисципліна і контроль в державному управлінні. 
Тема 9. 
Законність, дисципліна та 
контроль  в державному 
управлінні

4 2 2 5 5

Тема 10.
Звернення громадян як 
спосіб забезпечення 
законності і дисципліни в 
державному управлінні

8 2 2 4 5  5

Тема11
Адміністративно-правові 
режими

6 2 2 2 5 5

Тема 12. 
Дозвільно-ліцензійна 
система

6 2 4 5 5

Разом за змістовим 
модулем 5

24 8 4 12 20 20

ІІІ Модуль     
Інститути адміністративного права

Змістовий модуль 6. Правові засади і організація управління економікою,
соціально-культурним будівництвом та адміністративно-політичною діяльністю

Тема 13. Інформаційне 
право в структурі 
адміністративного права

4 2 2 5 5

Тема 14. 
Правові засади і 
організація управління 
економікою

4 2 2 5 5

Тема 15.
Правові засади і 
організація управління 
соціально-культурною 
сферою

4 2 2 5 5

Тема16.
Правові засади і 
організація управління 
адміністративно-
політичною діяльністю

4 2 2 5 5

Усього годин 16 8 8 20 20
Разом 90 32 16 42 90 6 2 82



4. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Предмет, метод і система адміністративного права 
Адміністративне  право  як  галузь  права.  Предмет  адміністративного  права.  Зв’язки
адміністративного  права  з  іншими  галузями  права.  Метод  адміністративного  права.
Принципи  адміністративного  права,  особливості  їх  класифікації.  Система
адміністративного права. Наука адміністративного права. 
Тема2. Адміністративно-правові норми
Поняття “адміністративно-правова норма”. Особливості норм адміністративного права.
Структура  норм  адміністративного  права.  Види  адміністративно-правових  норм.
Реалізація адміністративно-правових норм. Поняття “джерела адміністративного права”.
Система  та  види  джерел  адміністративного  права.  Конституція  як  основне  джерело
адміністративного права. Систематизація адміністративного права.
Поняття  “адміністративно-правові  відносини”.  Особливості  адміністративно-правових
відносин.  Види  адміністративно-правових  відносин.  Суб’єкти  та  об’єкти
адміністративно-  правових  відносин.  Підстави  виникнення,  зміни  або  припинення
адміністративно-правових відносин.
Тема 3. Громадяни – суб’єкти адміністративного права.  Громадські об'єднання та
політичні партії як суб'єкти адміністративного права
Поняття та складові адміністративно-правового статусу громадянина. Адміністративна
правоздатність  громадянина.  Адміністративна  дієздатність  громадянина.  Права  та
обов’язки  громадян  у  сфері  державного  управління.  Особливості  адміністративно-
правового статусу іноземців та осіб без громадянства. 
Поняття і види громадських об’єднань. Порядок створення громадських об’єднань та
припинення їх діяльності. Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань. 
Політичні  партії,  порядок їх  реєстрації.  Адміністративно-правовий статус політичних
партій. 
Тема 4 Органи виконавчої  влади, органи місцевого самоврядування як суб'єкти
адміністративного права. Державні службовці як суб'єкти адміністративного права
Поняття,  ознаки  та  правове  становище  органів  виконавчої  влади.  Місце  органів
виконавчої влади в системі державного апарату. Види органів виконавчої влади. Система
органів виконавчої влади. 
Кабінет Міністрів України в системі органів державної влади. 
Центральні  органи  виконавчої  влади,  їх  види.  Міністерства  в  системі  центральних
органів  виконавчої  влади.  Інші  центральні  органи  виконавчої  влади  в  організаційно-
правовому механізмі виконавчої влади. 
Система місцевих органів  виконавчої  влади.  Правові  засади організації  та  діяльності
місцевих  органів  виконавчої  влади.  Основні  завдання  і  функції  місцевих  органів
виконавчої  влади.  Принципи  і  форми  діяльності  місцевих  органів  виконавчої  влади.
Повноваження  місцевих  державних  адміністрацій.  Акти  місцевих  державних
адміністрацій.  Територіальні  органи  міністерств  та  інших  центральних  органів
виконавчої влади. 
Державна  служба:  поняття,  види  і  принципи.  Право  на  державну  службу.  Правове
регулювання державної служби. Основні напрями державної політики у сфері державної
служби. 
Державні службовці: поняття і види. Посада та посадова особа: співвідношення понять.
Основні  права  та  обов’язки  державних  службовців.  Етика  поведінки  державного
службовця. 



Проходження служби в державних органах та їх апараті: поняття і стадії. Прийняття на
державну службу. Обмеження,  пов’язані з  прийняттям та перебуванням на державній
службі.  Патронатна  служба.  Випробування  при  прийнятті  на  державну  службу.
Декларування  доходів  державних  службовців.  Службова  кар’єра.  Класифікації  посад
державних  службовців.  Ранги  державних  службовців.  Стажування  державних
службовців.  Навчання  і  підвищення  кваліфікації  державних  службовців.
Відповідальність державних службовців. Підстави припинення державної служби. 
Тема 5. Функції, форми та методи у державному управлінні  
Поняття функцій державного управління. Види функцій державного управління. 
Поняття і види форм державного управління. Правові та не правові форми державного
управління: поняття та юридичне значення. 
Правові  акти  державного  управління та  їх  юридичне  значення.  Вимоги  до  актів
державного  управління  та  наслідки  їх  недотримання.  Класифікація  актів  державного
управління.  Дія  актів  державного  управління.  Адміністративний  договір  як  форма
державного управління: ознаки, суб’єктний склад, особливості правового регулювання
та сфера застосування. 
Поняття  “адміністративно-правові  методи”  (методи  державного  управління).  Місце
адміністративно-правових  методів  у  механізмі  державного  управління,  їх
співвідношення  з  формами  та  функціями  державного  управління.  Загальні  ознаки
адміністративно-правових методів. Класифікація методів державного управління. 
Тема 6. Адміністративний примус в державному управлінні 
Сутність  та  види  державного  примусу.  Адміністративний  примус як  вид державного
примусу.  Поняття  та  риси  адміністративного  примусу.  Класифікація  заходів
адміністративного  примусу.  Поняття,  види  та  особливості  застосування  заходів
адміністративного запобігання та адміністративного припинення. Органи, уповноважені
застосовувати заходи припинення правопорушень. 
Тема 7. Поняття та риси адміністративної відповідальності, її законодавчі основи.
Адміністративне правопорушення, його склад 
Поняття  та  суть  адміністративної  відповідальності.  Основні  риси  адміністративної
відповідальності, її відмінність від інших видів юридичної відповідальності. 
Законодавство про адміністративні правопорушення, його особливості і місце в системі
національного законодавства. Законодавчі основи адміністративної відповідальності. 
Зміст та завдання Кодексу України про адміністративні правопорушення. Повноваження
місцевих  рад  щодо  прийняття  рішень,  за  порушення  яких  передбачається
адміністративна  відповідальність.  Чинність  закону  про  відповідальність  за
адміністративні правопорушення. 
Поняття “адміністративне правопорушення”, його ознаки та відмінність від інших видів
правопорушень. 
Склад адміністративного правопорушення. Загальний, родовий та безпосередній об’єкти
адміністративного  правопорушення.  Об’єктивна  сторона  адміністративного
правопорушення. Суб’єкт адміністративного правопорушення. Вина як основна ознака
суб’єктивної  сторони  адміністративного  правопорушення,  її  форми.  Обставини,  що
виключають  відповідальність  за  адміністративне  правопорушення.  Обставини,  що
пом’якшують  чи  обтяжують  відповідальність  за  адміністративне  правопорушення.
Накладення стягнення при вчиненні кількох адміністративних правопорушень. Передача
матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації або
трудового колективу. 
Звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення. 



Тема 8. Система та види адміністративних стягнень. Правила і строки накладення
адміністративних стягнень 
Поняття  і  класифікація  адміністративних  стягнень.  Цілі  та  види  адміністративних
стягнень. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх. Загальні правила і строки
накладення адміністративних стягнень за адміністративні правопорушення.  Обчислення
строків та строки накладення адміністративних стягнень. Строк, після закінчення якого
особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню. Покладення
обов’язку відшкодувати заподіяну шкоду.
Тема  9. Законність і дисципліна в державному управлінні. Контроль у державному
управлінні 
Поняття “законність і дисципліна в державному управлінні”. Співвідношення законності
і дисципліни. Способи забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні.
Контроль у державному управлінні,  його сутність  та  юридичні  підстави.  Відмінність
контролю від нагляду. Види контролю в державному управлінні. Контроль законодавчої
влади. Контроль виконавчої влади. Судовий контроль як специфічний вид контролю в
державному  управлінні.  Контрольні  повноваження  спеціалізованих  контролюючих
органів. Державний та недержавний контроль в управлінні: їх співвідношення.  
Тема 10. Звернення  громадян як  спосіб  забезпечення  законності  і  дисципліни в
державному управлінні 
Звернення  громадян  та  їх  види.  Вимоги  до  звернень  громадян.  Порядок  розгляду
звернень громадян згідно з Законом України “Про звернення громадян”. 
Тема 11. Адміністративно-правові режими. 
Поняття,  ознаки  та  види  адміністративно-правових  режимів.  Правовий  режим
надзвичайного стану:  умови введення,  перелік  і  межі  надзвичайних заходів.  Гарантії
забезпечення  законності  в  умовах  надзвичайного  стану.  Режим  зони  надзвичайної
екологічної  ситуації.  Правовий  режим  воєнного  стану.  Режим  державної  таємниці.
Прикордонний режим. 
Тема 12. Дозвільно-ліцензійна система в Україні. Дозвільно-ліцензійна діяльність в
Україні.
Дозвільна система в Україні, її сутність та значущість. Ліцензійна система в Україні, її
сутність та значущість. 
Поняття  «дозвільна  система»  та  її  елементи.  Дозвільне  та  ліцензійне  провадження.
Структура  дозвільного  провадження.  Ліцензійне  провадження.  Реєстраційні
провадження.  Адміністративно-правове  регулювання  окремих  видів  реєстраційно-
дозвільних проваджень.
 Тема 13. Інформаційне право в структурі адміністративного права
Поняття та складові інформаційних ресурсів у державному управлінні. Організаційно-
правові  засади  управління  інформаційними  ресурсами.  Система  органів  управління
інформаційними  ресурсами.  Адміністративна  відповідальність  за  правопорушення  у
сфері інформаційних ресурсів
Тема 14. Правові засади і організація управління економікою
Правове регулювання управління економікою. Завдання, функції та методи державного
управління економікою.  Організація  державного управління у  сфері  економіки.  Зміст
державного управління у сфері економіки. Державний контроль у сфері економіки
Організаційно-правові засади управління об’єктами державної та комунальної власності.
Система  та  повноваження  органів  державної  влади,  уповноважених  здійснювати
управління об’єктами державної власності. 
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Тема 15. Правові засади і організація управління соціально-культурною сферою
Поняття і зміст державного управління у сфері освіти. Правовий статус Міністерства
освіти і науки України. Система органів виконавчої влади, які здійснюють управління у
сфері освіти. Види і правовий статус освітньо-виховних закладів. Порядок здійснення
освітньо-виховної діяльності.
Організація державного управління наукою. Наукові заклади і наукові товариства.
Поняття  і  зміст  державного  управління  у  сфері  охорони  здоров'я. Правовий  статус
Міністерства  охорони  здоров'я  України. Система  органів  виконавчої  влади, які
здійснюють управління  у  сфері  охорони  здоров'я. Види і  правовий статус  закладів
охорони  здоров'я. Порядок  надання  медичної  допомоги. Державний  санітарно-
епідеміологічний нагляд.
Організаційно-правові  засади  державного  управління  культурою.  Органи  управління
культурою.
Організаційно-правове забезпечення реалізації державної політики
Організаційно-правові  засади  державного  управління  у  сфері  соціального  захисту
населення. Система органів державного управління у сфері праці і соціальної політики.
Тема  16.  Правові  засади  і  організація  управління  адміністративно-політичною
діяльністю 
Організаційно-правові  засади  державного  управління  у  сфері  оборони.  Рада
національної безпеки і оборони України. Міністерство оборони України. Генеральний
штаб Збройних сил України. Збройні сили України. Комплектування і військова с
Організаційно-правові  засади  державного  управління  у  сфері  національної  безпеки
України. Служба безпеки України. Повноваження Служби безпеки України. Державний
кордон України та його охорона.
Зміст і особливості державного управління у сфері внутрішніх справ. Поліція та основні
види її діяльності. Громадські формування з охорони громадського порядку і державного
кордону.  Служба  в  органах  внутрішніх  справ.  Службова  дисципліна  в  органах
внутрішніх справ.
Поняття  та  види  надзвичайних  ситуацій.  Правові  основи  забезпечення  безпеки  в
надзвичайних ситуаціях.
Зміст і особливості державного управління у сфері закордонних справ. Правовий статус
Міністерства закордонних справ України та його органів за кордоном. Адміністративно-
правове регулювання в'їзду в Україну та виїзду з України.
Зміст  і  особливості  державного  управління  у  сфері  юстиції.  Правовий  статус
Міністерства  юстиції  України  та  його  територіальних  органів.  Державна  виконавча
служба.  Реєстрація  актів  цивільного  стану.  Організація  нотаріальної  служби.  Органи
юстиції та адвокатура.



5. ТЕМАТИКА ТА ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Тема 1.  ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 
План лекції

1. Адміністративне право як галузь права. 
2. Предмет  адміністративного  права.  Зв’язки  адміністративного  права  з  іншими

галузями права. 
3. Метод адміністративного права. 
4. Принципи адміністративного права, особливості їх класифікації. 
5. Система адміністративного права. 
6. Наука адміністративного права.

Тема 2.  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ НОРМИ
План лекції

1. Поняття  “адміністративно-правова  норма”.  Особливості  норм  адміністративного
права. 

2. Структура норм адміністративного права. 
3. Види адміністративно-правових норм. 
4. Реалізація адміністративно-правових норм. 
5. Поняття “джерела адміністративного права”. 
6. Система та види джерел адміністративного права. Конституція як основне джерело

адміністративного права. 
7. Систематизація адміністративного права.
8. Поняття “адміністративно-правові відносини”. 
9. Особливості адміністративно-правових відносин. 
10. Види адміністративно-правових відносин.
11. Суб’єкти та об’єкти адміністративно- правових відносин. 
12. Підстави виникнення, зміни або припинення адміністративно-правових відносин.

Тема 3.  ГРОМАДЯНИ – СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА  
План лекції

1. Поняття та складові адміністративно-правового статусу громадянина.
2. Адміністративна правоздатність громадянина. 
3. Адміністративна дієздатність громадянина.
4.  Права та обов’язки громадян у сфері державного управління. 
5. Особливості адміністративно-правового статусу іноземців та осіб без громадянства. 
6. Поняття і види громадських об’єднань. 
7. Порядок створення громадських об’єднань та припинення їх діяльності.
8. Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань. 
9. Політичні партії, порядок їх реєстрації. 
10. Адміністративно-правовий статус політичних партій. 

Тема 4.  ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ОРГАНИ МІСЦЕВОГО 
                    САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

План лекції
1. Поняття,  ознаки  та  правове  становище  органів  виконавчої  влади.  Місце  органів



виконавчої влади в системі державного апарату. 
2. Види органів виконавчої влади. Система органів виконавчої влади. 
3. Кабінет Міністрів України в системі органів державної влади. 
4. Центральні органи виконавчої влади, їх види. 
5. Міністерства в системі центральних органів виконавчої влади. 
6. Інші  центральні  органи  виконавчої  влади  в  організаційно-правовому  механізмі

виконавчої влади. 
7. Система, правові засади організації та діяльності місцевих органів виконавчої влади. 
8. Державна служба: поняття,  види і  принципи. Право на державну службу. Правове

регулювання державної служби. 
9. Державні  службовці:  поняття  і  види.  Посада  та  посадова  особа:  співвідношення

понять.  Основні  права  та  обов’язки  державних  службовців.  Етика  поведінки
державного службовця. 

10.Проходження служби в державних органах та їх апараті: поняття і стадії. Прийняття
на  державну  службу.  Обмеження,  пов’язані  з  прийняттям  та  перебуванням  на
державній службі. Патронатна служба. 

11.Випробування при прийнятті на державну службу. Декларування доходів державних
службовців.  Службова  кар’єра.  Класифікації  посад  державних  службовців.  Ранги
державних службовців.Стажування державних службовців.  Навчання і  підвищення
кваліфікації державних службовців. 

12.Відповідальність державних службовців. Підстави припинення державної служби. 

     Тема 5.  ФУНКЦІЇ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
План лекції

1. Поняття функцій державного управління. Види функцій державного управління. 
2. Поняття  і  види  форм  державного  управління.  Правові  та  не  правові  форми

державного управління: поняття та юридичне значення. 
3. Правові  акти  державного  управління та  їх  юридичне  значення.  Вимоги  до  актів

державного управління та наслідки їх недотримання. Класифікація актів державного
управління Дія актів державного управління. 

4. Адміністративний  договір  як  форма  державного  управління:  ознаки,  суб’єктний
склад, особливості правового регулювання та сфера застосування. \

5. Поняття “адміністративно-правові методи” (методи державного управління)
6. Види адміністративно-правових методів. 
7. Загальні ознаки адміністративно-правових методів.
8. Класифікація методів державного управління. 

Тема 6.   АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРИМУС В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ 
План лекції

1. Сутність та види державного примусу. 
2. Адміністративний  примус  як  вид  державного  примусу.  Поняття  та  риси

адміністративного примусу. 
3. Класифікація заходів адміністративного примусу. 
4. Поняття, види та особливості застосування заходів адміністративного запобігання та

адміністративного припинення. 
5. Органи, уповноважені застосовувати заходи припинення правопорушень.



Тема 7.   ПОНЯТТЯ ТА РИСИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЇЇ
ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЙОГО

СКЛАД 
План лекції

1. Поняття та суть адміністративної відповідальності.
2. Поняття  “адміністративне  правопорушення”,  його  юридичний  склад  та

характеристика.
3. Обставини, що звільняють, виключають, пом'якшують та обтяжують адміністративну

відповідальність. 
4. Адміністративні стягнення та загальні правила їх накладення. 
5. Поняття “адміністративне правопорушення”,  його ознаки та відмінність від інших

видів правопорушень. 
6. Склад адміністративного правопорушення.
7. Обставини, що виключають відповідальність за адміністративне правопорушення.
8. Обставини,  що  пом’якшують  чи  обтяжують  відповідальність  за  адміністративне

правопорушення. 
9. Накладення стягнення при вчиненні кількох адміністративних правопорушень.
10.Передача  матеріалів  про  адміністративне  правопорушення  на  розгляд  громадської

організації або трудового колективу.
11.Звільнення  від  адміністративної  відповідальності  при  малозначності

правопорушення. 
 
Тема 8.  СИСТЕМА ТА ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ. ПРАВИЛА І
СТРОКИ НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ   

План лекції
1. Поняття і  класифікація  адміністративних стягнень.  Цілі  та види адміністративних

стягнень.
2. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх. 
3. Загальні правила і строки накладення адміністративних стягнень за адміністративні

правопорушення.  
4. Обчислення строків та строки накладення адміністративних стягнень. Строк, після

закінчення  якого  особа  вважається  такою,  що не  була  піддана  адміністративному
стягненню. 

5. Покладення обов’язку відшкодувати заподіяну шкоду.

Тема   9. ЗАКОННІСТЬ  І  ДИСЦИПЛІНА  В  ДЕРЖАВНОМУ  УПРАВЛІННІ.
КОНТРОЛЬ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ 

План лекції
1. Поняття  “законність  і  дисципліна  в  державному  управлінні”.  Співвідношення

законності і дисципліни.
2. Способи забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні
3. Контроль у державному управлінні, його сутність та юридичні підстави. Відмінність

контролю від нагляду. 
4. Види контролю в державному управлінні.  Контроль законодавчої  влади.  Контроль

виконавчої  влади.  Судовий контроль як специфічний вид контролю в державному
управлінні.  Контрольні  повноваження  спеціалізованих  контролюючих  органів.
Державний та недержавний контроль в управлінні: їх співвідношення.  



Тема 10. Звернення  громадян як  спосіб  забезпечення  законності  і  дисципліни в
державному управлінні 

План лекції
1. Звернення громадян та їх види. 
2. Вимоги до звернень громадян. 
3. Порядок  розгляду  звернень  громадян  згідно  з  Законом  України  “Про  звернення

громадян”. 

Тема 11. Адміністративно-правові режими
План лекції

1. Поняття, ознаки та види адміністративно-правових режимів. 
2. Правовий режим надзвичайного стану: умови введення, перелік і межі надзвичайних

заходів. 
3. Гарантії забезпечення законності в умовах надзвичайного стану. 
4. Режим зони надзвичайної екологічної ситуації.
5.  Правовий режим воєнного стану. 
6. Режим державної таємниці. 
7. Прикордонний режим. 

Тема 12. Дозвільно-ліцензійна система в Україні. Дозвільно-ліцензійна діяльність в
Україні

План лекції
1. Дозвільна система в Україні, її сутність та значущість. 
2. Ліцензійна система в Україні, її сутність та значущість. 
3. Дозвільне та ліцензійне провадження. 
4. Реєстраційні провадження. 
5. Адміністративно-правове  регулювання  окремих  видів  реєстраційно-дозвільних

проваджень.
 
Тема 13. Інформаційне право в структурі адміністративного права

План лекції
1. Поняття та складові інформаційних ресурсів у державному управлінні. 
2. Організаційно-правові засади управління інформаційними ресурсами. 
3. Система органів управління інформаційними ресурсами. 
4. Адміністративна  відповідальність  за  правопорушення  у  сфері  інформаційних

ресурсів

Тема 14. Правові засади і організація управління економікою
План лекції

1. Правове  регулювання  управління  економікою.  Завдання,  функції  та  методи
державного управління економікою. 

2. Організація державного управління у сфері економіки. Зміст державного управління
у сфері економіки. 

3. Державний контроль у сфері економіки
4. Організаційно-правові  засади  управління  об’єктами  державної  та  комунальної

власності.  Система  та  повноваження  органів  державної  влади,  уповноважених
здійснювати управління об’єктами державної власності. 

http://www.naiau.kiev.ua/books/admin_proces/parts/part5.html#2


Тема 15. Правові засади і організація управління соціально-культурною сферою
План лекції

1. Поняття  і  зміст  державного  управління  у  сфері  освіти. Правовий  статус
Міністерства  освіти  і  науки  України. Система  органів  виконавчої  влади,  які
здійснюють управління у сфері освіти. 

2. Види і правовий статус освітньо-виховних закладів. 
3. Порядок здійснення освітньо-виховної діяльності.
4. Організація державного управління наукою. Наукові заклади і наукові товариства.
5. Поняття і зміст державного управління у сфері охорони здоров'я. 
6. Правовий  статус Міністерства  охорони  здоров'я  України. Система  органів

виконавчої  влади, які  здійснюють управління у  сфері  охорони здоров'я. Види і
правовий статус закладів охорони здоров'я. 

7. Порядок надання медичної допомоги. 
8. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд.
9. Організаційно-правові засади державного управління культурою. Органи управління

культурою.
10. Організаційно-правове забезпечення реалізації державної політики
11. Організаційно-правові  засади державного управління у сфері соціального захисту

населення.  Система  органів  державного  управління  у  сфері  праці  і  соціальної
політики.

Тема  16.  Правові  засади  і  організація  управління  адміністративно-політичною
діяльністю 

План лекції
1. Організаційно-правові  засади  державного  управління  у  сфері  оборони.  Рада

національної  безпеки  і  оборони  України.  Міністерство  оборони  України.
Генеральний штаб Збройних сил України. Збройні сили України. Комплектування і
військова с

2. Організаційно-правові засади державного управління у сфері національної безпеки
України.  Служба  безпеки  України.  Повноваження  Служби  безпеки  України.
Державний кордон України та його охорона.

3. Зміст і  особливості  державного управління у сфері  внутрішніх справ.  Поліція  та
основні види її діяльності. Громадські формування з охорони громадського порядку і
державного кордону. Служба в органах внутрішніх справ. Службова дисципліна в
органах внутрішніх справ.

4. Поняття та  види надзвичайних ситуацій.  Правові  основи забезпечення безпеки в
надзвичайних ситуаціях.

5. Зміст і  особливості державного управління  у сфері закордонних справ. Правовий
статус  Міністерства  закордонних  справ  України  та  його  органів  за  кордоном.
Адміністративно-правове регулювання в'їзду в Україну та виїзду з України.

6. Зміст  і  особливості  державного  управління  у  сфері  юстиції.  Правовий  статус
Міністерства юстиції України та його територіальних органів. Державна виконавча
служба. Реєстрація актів цивільного стану. Організація нотаріальної служби. Органи
юстиції та адвокатура.



6. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ



6. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, основним засобом

опанування навчального матеріалу у позааудиторний час.
Мета самостійної роботи студентів з дисципліни «Судові та правоохоронні органи

України» – засвоїти в повному обсязі навчальну програму і сформувати самостійність як
особистісну  рису  та  важливу  професійну  якість,  сутність  якої  полягає  в  умінні
систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність.

Завдання самостійної роботи студентів з дисципліни — засвоєння, закріплення та
систематизація відповідних теоретичних знань, а також їх застосування при виконанні
практичних завдань. Самостійна робота студентів забезпечує їх підготовку до поточних
аудиторних занять.

Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни«Судові та правоохоронні органи
України» визначається навчальною програмою дисципліни, а також цими методичними
матеріалами.

До  основних  форм  самостійної  роботи  студентів  з  дисципліни  «Судові  та
правоохоронні органи України» належать такі:

•  опрацювання  прослуханого  лекційного  матеріалу,  обов’язкових  і  додаткових
наукових літературних джерел;

• вивчення окремих тем або питань, передбачених для самостійного опрацювання;
• виконання домашніх завдань;
• підготовка до практичних занять;
• підготовка до різних форм поточного контролю;
• пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою;
• написання реферату за заданою проблематикою;
• підготовка доповіді за заданою проблематикою;
• аналітичний розгляд наукових публікацій;
• підготовка контрольної роботи.
У  процесі  самостійної  підготовки  до  практичного  заняття  студенти  повинні

опрацювати лекційний матеріал,  всебічно розглянути зміст питань,  що виносяться на
заняття, проаналізувати відповідні навчальні літературні джерела. Студенти перевіряють
рівень засвоєння знань, відповідаючи на питання для самоконтролю.

Домашнє  завдання  з  дисципліни  студенти  виконують  з  метою  закріплення  та
поглиблення  теоретичних  знань,  а  також  набуття  вмінь  з  навчального  матеріалу,
винесеного для самостійного опрацювання.

Важливий  засіб  засвоєння  знань  —  це  написання  рефератів  та  доповідей.
Написання  реферату  та  підготовку  доповіді  за  заданою  проблематикою  необхідно
починати з ретельно продуманого вступу, де визначаємо мету дослідження, практичне і
теоретичне значення теми, максимально точно встановлюємо межу досліджуваної теми,
а також методи дослідження.

В  основній  частині  реферату  насамперед  викладаємо  зміст  досліджуваної
проблеми. Робота повинна завершуватися обґрунтованими висновками. 

Доповідь  має  містити  історіографію,  бути  актуальною  своїми  проблемами  та
досліджуваною  темою.  Завершувати  доповідь  треба  загальними  висновками  та
обґрунтованим власним ставленням щодо висвітленої проблематики.

Критерії оцінювання самостійної роботи студентів:
•  оцінка  “відмінно”  — студент  повною мірою розкриває  питання,  винесені  для

самостійного  опрацювання,  вільно  оперує  поняттями  і  науковою  термінологією,
демонструє глибокі знання джерел, має власну думку щодо відповідної теми і здатний



аргументовано її доводити;
• оцінка “добре” — загалом рівень знань студента відповідає викладеному, але він

припускається  певних  помилок  при  розгляді  питань,  винесених  для  самостійного
опрацювання, обґрунтування неточні, не наводить обґрунтованих доказів;

•  оцінка  “задовільно”  — студент  розкриває  питання,  винесені  для  самостійного
опрацювання, у загальних рисах, розуміє їх сутність, намагається роботи висновки, але
при цьому припускається грубих помилок, матеріал викладає нелогічно, непослідовно;

• оцінка “незадовільно” — студент не може відповісти на поставлені запитання або
відповідає неправильно, не розуміє сутності питань, не може зробити висновків.

Форми контролю: усне опитування; 
контрольні роботи; 
перевірка конспектів; 
перевірка завдань для самостійної роботи; 
тестування; 
реферат.



7.ТЕМАТИКА ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема 1.  ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 
План 

1. Адміністративне право як галузь права, його предмет і метод. 
2. Система адміністративного права. 
3. Поняття і система джерел адміністративного права. 
4. Систематизація адміністративного права. 
5. Роль адміністративного права у становленні й розвитку держави. 

Контрольні питання 
1. Дайте визначення  адміністративного права як галузі права, як науки та навчальної

дисципліни.
2. Що є предметом адміністративного права?
3. Що є методом адміністративного права?
4. З яких правових інститутів складається система адміністративного права?
5. З чого складається система адміністративного права?
6. Які види суспільних відносин регулює адміністративне право ?
7. Діяльність яких державних органів регулює адміністративне право?
8. Дайте поняття „адміністративного права”.
9. Назвіть форми систематизації адміністративного права.
10.Дайте визначення „інкорпорації”, „кодифікації”.

Рекомендовані джерела та література
Нормативно-правові акти

1. Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к // ВВР-96.
2. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996

р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. -  Ст. 141.
3. Про   адміністративні   правопорушення [Електронний ресурс] : Кодекс   України  від

07.12.1984  № 8073-X. -  Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
- Заголовок з екрана.

Основна навчальна та наукова література:
Коментовані кодекси

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково –практичний коментар /
За заг. ред. А. С. Васильєва, О. І. Миколенка. – Х.: ТОВ „Одіссей”, 2010. – 1024 с.

Підручники, навчальні посібники
1. Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), В. В. Богуцький та

ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяк, В.М. Гаращука, В.В. Зуй. – Х.: Право, 2010. – 624 с.
2. Адміністративне право: посіб. для підготовки до іспиту / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук,

В. В. Зуй та ін. ; за заг. ред. В. М. Гаращука. – Х.: Право, 2016. – 144 с.
Додаткова література:

1. Адміністративне  право.  Загальна  частина:  навч.  Посіб./  С.М.  Алфьоров  (кер.  авт.
кол.), С.В. Ващенко, М.М. Долгополова, А.П. Купін. - К.: Центр учбової літератури,
2011. - 216 с.

Тема 2.  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ НОРМИ
План 

1. Поняття “адміністративно-правові норми”, їх структура та особливості. 
2. Види адміністративно-правових норм. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10


3. Поняття та основні риси адміністративно-правових відносин. 
4. Особливості адміністративно-правових відносин. 
5. Види адміністративно-правових відносин. 
6. Суб’єкти та об’єкти адміністративно- правових відносин. 
7. Підстави виникнення, зміни або припинення адміністративно-правових відносин.

Контрольні питання 
1. Дайте визначення адміністративно-правової норми та назвіть її специфічні ознаки.
2. За якими критеріями виокремлюють види адміністративно-правових норм?
3. Особливості адміністративно-правових норм.
4. В чому полягає специфіка структури адміністративно-правових норм?
5. Основні форми реалізації адміністративно-правових норм.
6. Які цілі адміністративно-правових норм?
7. Дайте визначення гіпотезі.
8. Що є диспозицією адміністративно-правової норми?
9. Що таке санкція адміністративно-правової норми?
10.Дайте визначення адміністративно-правовим відносинам.
11.Вкажіть особливості адміністративно-правових відносин.
12.Вкажіть класифікацію адміністративно-правових відносин.
13.Хто є суб'єктом адміністративно-правових відносин.
14.Що виступає об'єктом адміністративно-правових відносин?
15.Які існують види адміністративно-правових відносин?
16.Дайте визначення об'єкту адміністративно-правових відносин.
17.Дайте визначення вертикальним адміністративно-правовим відносинам.
18.Дайте визначення горизонтальним адміністративно-правовим відносинам.
19.Дайте визначення регулятивним адміністративно-правовим відносинам.
20.Дайте визначення правоохоронним адміністративно-правовим відносинам.
21.Дайте визначення матеріальним адміністративно-правовим відносинам.
22.Дайте визначення процесуальним адміністративно-правовим відносинам.
23.Дайте визначення активним адміністративно-правовим відносинам.
24.Дайте визначення пасивним адміністративно-правовим відносинам.

Рекомендовані джерела та література
Нормативно-правові акти

1. Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к // ВВР-96.
2. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996

р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. -  Ст. 141.
3. Про   адміністративні   правопорушення [Електронний ресурс] : Кодекс   України  від

07.12.1984  № 8073-X. -  Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
- Заголовок з екрана..

Основна навчальна та наукова література:
Коментовані кодекси

1.  Кодекс  України  про  адміністративні  правопорушення:  Науково  –практичний
коментар / За заг. ред. А. С. Васильєва, О. І. Миколенка. – Х.: ТОВ „Одіссей”, 2010. –
1024 с.

Підручники, навчальні посібники
1. Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), В. В. Богуцький та

ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяк, В.М. Гаращука, В.В. Зуй. – Х.: Право, 2010. – 624 с.
2. Адміністративне право: посіб. для підготовки до іспиту / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук,

В. В. Зуй та ін. ; за заг. ред. В. М. Гаращука. – Х.: Право, 2016. – 144 с.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10


Додаткова література:
1. Адміністративне  право.  Загальна частина:  навч.  Посіб./  С.М.  Алфьоров (кер.  авт.

кол.), С.В. Ващенко, М.М. Долгополова, А.П. Купін. - К.: Центр учбової літератури,
2011. - 216 с.

Тема 3.  ГРОМАДЯНИ – СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА  
План 

1. Поняття і  структура адміністративно-правового статусу громадян.  Адміністративна
правоздатність та дієздатність громадян

2. Права та обов’язки громадян у сфері державного управління. 
3. Звернення громадян. 
4. Адміністративно – правові гарантії прав громадян. 
5. Адміністративно – правовий статус іноземців та осіб без громадянства.
6. Поняття і види об’єднань громадян. 
7. Порядок створення громадських об’єднань та припинення їх діяльності.
8. Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян. 
9. Політичні партії, порядок їх реєстрації. 
10. Адміністративно-правовий статус політичних партій. 

Контрольні питання 
1. Розкрийте поняття „суб’єкт адміністративного права”.
2. Адміністративно – правовий статус громадян України та іноземців.
3. З яких елементів складається правосуб'єктність?
4. Що таке адміністративна правоздатність громадян?
5. Що таке адміністративна дієздатність громадян?
6. Які існують групи прав громадян?
7. За якими ознаками індивідуальні суб'єкти адміністративного права відрізняються від

колективних?
8. Які ви знаєте гарантії  реалізації адміністративних прав і обов’язків?
9. Яким статусом наділяються іноземці, визнані біженцями?
10.Чим  адміністративно-правовий  статус  громадян  України  відрізняється  від  статусу

іноземців?
11. За якими критеріями можна класифікувати об'єднання громадян?
12.Назвіть загальні ознаки, притаманні всім об'єднанням громадян.
13.Які ознаки характеризують окремі види об'єднань громадян?
14.Що являє собою адміністративно-правовий статус об'єднань громадян?
15.Які особливості легалізації  об'єднань громадян?
16.Які вимоги встановлено законодавством відносно засновників об'єднань громадян?
17.Обмеження на створення та діяльність об'єднань громадян.
18.Особливості створення та діяльності релігійних організацій.

Рекомендовані джерела та література
Нормативно-правові акти

1. Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к // ВВР-96.
2. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р.//

Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. -  Ст. 141.
3. Про   адміністративні   правопорушення [Електронний ресурс] : Кодекс   України  від 

07.12.1984 № 8073-X. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 
- Заголовок з екрана..

4. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22.09.2011

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10


р. // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 83. – Ст. 3014 (з наст. змін. та допов.). 
Основна навчальна та наукова література:

Коментовані кодекси
1. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково –практичний коментар /

За заг. ред. А. С. Васильєва, О. І. Миколенка. – Х.: ТОВ „Одіссей”, 2010. – 1024 с.
Підручники, навчальні посібники

1. Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), В. В. Богуцький та 
ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяк, В.М. Гаращука, В.В. Зуй. – Х.: Право, 2010. – 624 с.

2. Адміністративне право: посіб. для підготовки до іспиту / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, 
В. В. Зуй та ін. ; за заг. ред. В. М. Гаращука. – Х.: Право, 2016. – 144 с.

Додаткова література:
1. Адміністративне  право.  Загальна  частина:  навч.  Посіб./  С.М.  Алфьоров  (кер.  авт.

кол.), С.В. Ващенко, М.М. Долгополова, А.П. Купін. - К.: Центр учбової літератури,
2011. - 216 с.

Тема 4.  ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ОРГАНИ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ ЯК СУБ'ЄКТИ

АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
План

1. Ознаки та правове становище органів виконавчої влади. 
2. Види органів виконавчої влади. 
3. Система органів виконавчої влади.
4. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади. 
5. Правове становище Кабінету Міністрів України. 
6. Центральні органи виконавчої влади, їх види. 
7. Міністерства в системі центральних органів виконавчої влади. 
8. Система, правові засади організації та діяльності місцевих органів виконавчої влади. 
9. Поняття, ознаки, принципи та види державної служби.
10. Правове регулювання державної служби.
11. Посада і посадова особа.
12. Класифікація посад державних службовців. Їх види.
13. Обов'язки і права державних службовців.
14. Проходження державної служби.
15. Відповідальність державних службовців. 

Контрольні питання 
1. У  чому  полягають  особливості  органів  виконавчої  влади  як  складової  єдиного

державного апарату?
2. Які поняття та суттєві ознаки органів виконавчої влади?
3. За якими критеріями можуть бути класифіковані органи виконавчої влади?
4. Що розуміється  під  системою органів  виконавчої  влади  та  які  головні  ланки  цієї

системи?
5. Які принципи організації і діяльності системи органів виконавчої влади?
6. Назвіть повноваження Президента України у сфері виконавчої влади за Конституцією

України.
7. Визначте правове становище Кабінету Міністрів України.
8. Назвіть  повноваження  Кабінету  Міністрів  України  за  Конституцією  України  та

Законом України  “Про Кабінет Міністрів України”.
9. Дайте  визначення:  “міністерство”,  “державний  комітет  (державна  служба)”,



“центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом”.
10.Якими  повноваженнями  у  сфері  виконавчої  влади  наділено  місцеві  державні

адміністрації?
11.Наведіть визначення поняття “державна служба”, назвіть її види та принципи.
12.Які нормативно-правові акти регулюють проходження державної служби в Україні?
13.Дайте визначення поняття “посада”.
14.Наведіть поняття посадової особи.
15.Які посади належать до державних?
16.За якими критеріями проводиться класифікація посад державних службовців?
17.Наведіть класифікацію посад за Законом України “Про державну службу”.
18.Наведіть  визначення  поняття  правового  статусу  державних  службовців.

Охарактеризуйте їх права та обов'язки, обмеження.
19.Який порядок проходження державної служби встановлено у чинному законодавстві

України?
20.Визначте засади кадрового забезпечення державного управління.
21.Яка відповідальність настає за порушення законодавства про державну службу?

Рекомендовані джерела та література
Нормативно-правові акти

1. Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к // ВВР-96.
2. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р.//

Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. -  Ст. 141.
3. Про   адміністративні   правопорушення [Електронний ресурс] : Кодекс   України  від

07.12.1984 № 8073-X. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10  -
Заголовок з екрана.

4. Про  затвердження  Типового  положення  про  територіальні  органи  міністерства  та
іншого центрального органу виконавчої влади: постанова Кабінету Міністрів України
від 25.05.2011 р. // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 41. – Ст. 1677. 

5. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: затв. постановою
Кабінету Міністрів України від 10.09.2015 р. // Офіц. вісн. України. – 2014. – № 74. –
Ст. 2105. 

6. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011р. // Офіц. вісн.
України. – 2011. – № 38. – Ст. 385 (з наст. змін. та допов.) 

7. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. // Офіц. вісн.
України. − 1997. −№ 24. − Ст. 170 (з наст. змін. та допов.). 

Основна навчальна та наукова література:
Коментовані кодекси

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково –практичний коментар /
За заг. ред. А. С. Васильєва, О. І. Миколенка. – Х.: ТОВ „Одіссей”, 2010. – 1024 с.

Підручники, навчальні посібники
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ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяк, В.М. Гаращука, В.В. Зуй. – Х.: Право, 2010. – 624 с.
2. Адміністративне право: посіб. для підготовки до іспиту / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук,

В. В. Зуй та ін. ; за заг. ред. В. М. Гаращука. – Х.: Право, 2016. – 144 с.
Додаткова література:

1. Адміністративне  право.  Загальна  частина:  навч.  Посіб./  С.М.  Алфьоров  (кер.  авт.
кол.), С.В. Ващенко, М.М. Долгополова, А.П. Купін. - К.: Центр учбової літератури,
2011. - 216 с.
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Тема 5.  ФУНКЦІЇ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
План 

1. Поняття функцій державного управління. 
2. Види функцій державного управління. 
3. Поняття і види форм державного управління. 
4. Види форм державного управління.
5. Правові акти державного управління
6. Класифікація актів державного управління. 
7. Дія актів державного управління. 
8. Адміністративний договір. 
9. Поняття “адміністративно-правові методи” (методи державного управління).
10. Види адміністративно-правових методів. 
11. Загальні ознаки адміністративно-правових методів. 
12. Класифікація методів державного управління. 

Контрольні питання 
1. Що розуміється під функцією державного управління?
2. У  чому  полягає  відмінність  між  функціями  державного  управління  і  функціями

органу державного управління?
3. Які основні види функцій державного управління?
4. Які функції державного управління є загальними й у чому полягають їх особливості?
5. У чому полягають особливості спеціальних функцій державного управління?
6. Які функції державного управління є допоміжними?
7. Дайте визначення поняття “форма державного управління”.
8. Наведіть класифікацію форм державного управління та охарактеризуйте кожний з

видів.
9. Дайте  визначення  поняття  “акта  державного  управління”,  назвіть  його  основні

ознаки.
10.Які особливості мають акти органів управління?
11.В чому полягає юридичне значення актів органів виконавчої влади?
12.Назвіть критерії класифікації актів державного управління.
13.Які акти є нормативними?
14.Які акти вважаються індивідуальними?
15.Які акти вважаються змішаними?
16.Хто є ініціатором видання акта органу виконавчої влади?
17.Якими способами здійснюється доведення актів управління до виконавців?
18.Охарактеризуйте стадії провадження з прийняття актів державного управління.
19.З якого моменту акти органів виконавчої влади набирають чинності?
20.Який нормативний акт вважається наказом?
21.Який нормативний акт вважається інструкцією?
22.Який нормативний акт вважається розпорядженням?
23.Які вимоги висуваються до актів органів виконавчої влади?
24.Дайте визначення методу державного управління. 
25.Що являють собою організаційно-регулюючі методи управління?
26.За якими ознаками адміністративні методи відрізняються від економічних?
27.Дайте визначення методам прямої та непрямої дії.
28.Дайте визначення заохоченню як методу державного управління.
29.Дайте визначення стимулюванню як методу державного управління.



Рекомендовані джерела та література
Нормативно-правові акти
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2. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р.//

Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. -  Ст. 141.
3. Про   адміністративні   правопорушення [Електронний ресурс] : Кодекс   України  від

07.12.1984 № 8073-X. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10  -
Заголовок з екрана.
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За заг. ред. А. С. Васильєва, О. І. Миколенка. – Х.: ТОВ „Одіссей”, 2010. – 1024 с.

Підручники, навчальні посібники
1. Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), В. В. Богуцький та

ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяк, В.М. Гаращука, В.В. Зуй. – Х.: Право, 2010. – 624 с. 
2. Адміністративне право: посіб. для підготовки до іспиту / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук,

В. В. Зуй та ін. ; за заг. ред. В. М. Гаращука. – Х.: Право, 2016. – 144 с.
Додаткова література:

1. Адміністративне  право.  Загальна  частина:  навч.  Посіб./  С.М.  Алфьоров  (кер.  авт.
кол.), С.В. Ващенко, М.М. Долгополова, А.П. Купін. - К.: Центр учбової літератури,
2011. - 216 с.

Тема 6.   АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРИМУС В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ 
План 

1. Сутність та види державного примусу. 
2. Адміністративний  примус  як  вид  державного  примусу.  Поняття  та  риси

адміністративного примусу. 
3. Класифікація заходів адміністративного примусу. 
4. Поняття, види та особливості застосування заходів адміністративного запобігання та

адміністративного припинення. 
5. Органи, уповноважені застосовувати заходи припинення правопорушень.

Контрольні питання 
1. Дайте визначення поняттю “адміністративний примус”.
2. Назвіть характерні особливості адміністративного примусу.
3. Хто застосовує примусові засоби?
4. Які ви знаєте заходи адміністративного запобігання?
5. Дайте визначення поняттю “заходи припинення”.
6. Які ви знаєте заходи припинення?
7. Які ви знаєте заходи припинення спеціального призначення?
8. Які особливості адміністративно-правового примусу?
9. Назвіть види адміністративного примусу.
10.Яка мета застосування заходів адміністративного припинення?
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07.12.1984 № 8073-X. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10  -
Заголовок з екрана.

Основна навчальна та наукова література:
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за заг. ред. Ю.П. Битяк, В.М. Гаращука, В.В. Зуй. – Х.: Право, 2010. – 624 с. 
2. Адміністративне право: посіб. для підготовки до іспиту / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В.
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2. Коломоєць Т. О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід
та практика реалізації: [монографія] / Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя: Поліграф, 2004.
– 404 с. 

Тема 7.   ПОНЯТТЯ ТА РИСИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЇЇ
ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЙОГО

СКЛАД 
План 

1. Поняття та основні риси адміністративної відповідальності, її відмінність від інших
видів юридичної відповідальності. 

2. Законодавство  про  адміністративні  правопорушення,  його  особливості  і  місце  в
системі національного законодавства.

3. Поняття та риси адміністративного правопорушення. 
4. Склад адміністративного правопорушення. 
5. Суб’єкти адміністративного правопорушення. 

Контрольні питання 
1. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності.
2. Співвідношення адміністративної відповідальності з іншими різновидами юридичної

відповідальності.
3. Підстави адміністративної відповідальності та їх характеристика.
4. Поняття, ознаки адміністративного правопорушення (проступку).
5. Склад адміністративного правопорушення та характеристика його елементів.
6. Які основні риси адміністративної відповідальності?
7. Які законодавчі основи адміністративної відповідальності існують?
8. Вік, із якого громадяни несуть адміністративну відповідальність.
9. Які обставини виключають адміністративну відповідальність?
10.До якої категорії громадян не застосовується адміністративний арешт?
11.Які обставини є зм’якшуючими провину правопорушника.
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ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяк, В.М. Гаращука, В.В. Зуй. – Х.: Право, 2010. – 624 с. 
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Додаткова література:
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2011. - 216 с.

Тема 8. СИСТЕМА ТА ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ. ПРАВИЛА І
СТРОКИ НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ 

План 
1. Цілі адміністративних стягнень, їх види. 
2. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх.
3. Загальні правила накладення адміністративних стягнень.
4. Строки накладення адміністративних стягнень. 

Контрольні питання 
1. Наведіть поняття “адміністративне стягнення”.
2. Які  види  і  система  адміністративних стягнень  передбачені  Кодексом  України  про

адміністративні правопорушення?
3. Який порядок накладення адміністративних стягнень?
4. Розкрийте особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх.
5. Якими  законами  встановлено  адміністративну  відповідальність  юридичних  осіб?

Наведіть декілька прикладів.
6. Чи  може  бути  притягнена  до  адміністративної  відповідальності  громадська

організація?
7. Основні та додаткові адміністративні стягнення: їх характеристика.
8. Основні правила накладення адміністративних стягнень.
9. Поняття, ознаки адміністративної делікатності.
10.Назвіть обставини, що пом’якшують відповідальність за вчинення адміністративного

проступку.
11.Назвіть обставини,  що обтяжують відповідальність  за  вчинення адміністративного

проступку.
12.До кого застосовується видворення за межі України?
13.Кого позбавляють спеціального права?
14.В  чому  полягає  конфіскація  предмета,  який  став  знаряддям  вчинення  або

безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення?
15.Які  заходи  впливу  застосовуються  до  осіб,  що  скоїли  адміністративне

правопорушення у віці від 16-ти до 18-ти років?
16.До кого не застосовують такий вид адміністративного стягнення, як адміністративний

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10


арешт?
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За заг. ред. А. С. Васильєва, О. І. Миколенка. – Х.: ТОВ „Одіссей”, 2010. – 1024 с.

Підручники, навчальні посібники
1. Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), В. В. Богуцький та

ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяк, В.М. Гаращука, В.В. Зуй. – Х.: Право, 2010. – 624 с. 
2. Адміністративне право: посіб. для підготовки до іспиту / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук,

В. В. Зуй та ін. ; за заг. ред. В. М. Гаращука. – Х.: Право, 2016. – 144 с.
Додаткова література:

1. Адміністративне  право.  Загальна  частина:  навч.  Посіб./  С.М.  Алфьоров  (кер.  авт.
кол.), С.В. Ващенко, М.М. Долгополова, А.П. Купін. - К.: Центр учбової літератури,
2011. - 216 с.

Тема 9.   ЗАКОННОСТЬ І ДИСЦИПЛІНА ТА КОНТРОЛЬ В ДЕРЖАВНОМУ
УПРАВЛІННІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

План 
1. Поняття законності й дисципліни у державному управлінні.
2. Засоби забезпечення законності й дисципліни у державному управлінні
3. Контроль у державному управлінні, його сутність та юридичні підстави. 
4. Відмінність контролю від нагляду. 
5. Види контролю в державному управлінні. 
6. Контроль законодавчої влади. 
7. Контроль виконавчої влади. 
8. Судовий контроль як специфічний вид контролю в державному управлінні.
9. Контрольні повноваження спеціалізованих контролюючих органів. 
10.Державний та недержавний контроль в управлінні: їх співвідношення. 

Контрольні питання
1. Що таке законність і дисципліна в державному управління?
2. Які  ви  знаєте  способи  забезпечення  законності  і  дисципліни  в  державному

управлінні?
3. Що таке контроль у державному управлінні?
4. Чим контроль як вид діяльності відрізняється від нагляду?
5. У чому полягає сутність звернень громадян до компетентних органів за захистом

своїх прав?
6. У чому полягає сутність контролю з боку Верховної Ради України?
7. Які контрольні повноваження Президента України?
8. Визначте  сутність  контрольних  повноважень  Кабінету  Міністрів  України,

центральних органів виконавчої влади та органів місцевих державних адміністрацій.
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9. Окресліть особливість контролю з боку спеціалізованих контролюючих органів.
10.Визначте сутність судового контролю в державному управлінні.
11. Визначте сутність прокурорського нагляду в державному управлінні.
12.Визначте  сутність  прокурорського  нагляду  за  законністю  і  дисципліною  в

державному управлінні.
13.Що таке громадський контроль?

Рекомендовані джерела та література
Нормативно-правові акти

1. Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к // ВВР-96.
2. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р.//

Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. -  Ст. 141.
3. Про   адміністративні   правопорушення [Електронний ресурс] : Кодекс   України  від

07.12.1984 № 8073-X. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10  -
Заголовок з екрана.

Основна навчальна та наукова література:
Коментовані кодекси

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково –практичний коментар /
За заг. ред. А. С. Васильєва, О. І. Миколенка. – Х.: ТОВ „Одіссей”, 2010. – 1024 с.

Підручники, навчальні посібники
1. Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), В. В. Богуцький та

ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяк, В.М. Гаращука, В.В. Зуй. – Х.: Право, 2010. – 624 с. 
2. Адміністративне право: посіб. для підготовки до іспиту / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук,

В. В. Зуй та ін. ; за заг. ред. В. М. Гаращука. – Х.: Право, 2016. – 144 с.
Додаткова література:

1. Адміністративне  право.  Загальна  частина:  навч.  Посіб./  С.М.  Алфьоров  (кер.  авт.
кол.), С.В. Ващенко, М.М. Долгополова, А.П. Купін. - К.: Центр учбової літератури,
2011. - 216 с.

Тема 10.   ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗАКОННОСТІ І ДИСЦИПЛІНИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ  

План 
1. Звернення громадян та їх види. 
2. Вимоги до звернень громадян. 
3. Порядок  розгляду  звернень  громадян  згідно  з  Законом  України  “Про  звернення

громадян”. 
Контрольні питання

1. До кого можуть звернутися громадяни із зауваженнями, скаргами та пропозиціями,
що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх
соціально-економічних,  політичних  та  особистих  прав  і  законних  інтересів  та
скаргою про їх порушення?

2. Що слід розуміти під зверненнями громадян?
3. Надайте визначення пропозиції (зауваженню).
4. Надайте визначення заяві (клопотанню).
5. Надайте визначення скарзі.
6. Які рішення, дії (бездіяльність) можуть бути оскаржені?
7. Які вимоги існують до звернення?
8. Які існують заборони відмови в прийнятті та розгляді звернення?
9. Які звернення  не підлягають розгляду та вирішенню?
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10.Який існує порядок розгляду звернень громадян?
11.Які існують терміни подання скарги?
12.Які права має громадянин при розгляді заяви чи скарги?
13.Які  обов'язки  органів  державної  влади,  місцевого  самоврядування,  підприємств,

установ,  організацій  незалежно  від  форм  власності,  об'єднань  громадян,  засобів
масової  інформації,  їх  керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи
скарг?

14.Який існує термін розгляду звернень громадян?
15.Надайте визначення електронній петиції.
16.Яка відповідальність існує за порушення законодавства про звернення громадян?

Рекомендовані джерела та література
Нормативно-правові акти

1. Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к // ВВР-96.
2. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р.//

Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. -  Ст. 141.
3. Про   адміністративні   правопорушення [Електронний ресурс] : Кодекс   України  від

07.12.1984 № 8073-X. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10  -
Заголовок з екрана.

4. Про  звернення  громадян  [Електронний  ресурс]  :  Закон  України  від  02.10.1996  №
393/96-ВР. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-  вр. - Заголовок
з екрана.

Основна навчальна та наукова література:
Коментовані кодекси

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково –практичний коментар /
За заг. ред. А. С. Васильєва, О. І. Миколенка. – Х.: ТОВ „Одіссей”, 2010. – 1024 с.

Підручники, навчальні посібники
1. Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), В. В. Богуцький та

ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяк, В.М. Гаращука, В.В. Зуй. – Х.: Право, 2010. – 624 с. 
2. Адміністративне право: посіб. для підготовки до іспиту / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук,

В. В. Зуй та ін. ; за заг. ред. В. М. Гаращука. – Х.: Право, 2016. – 144 с.
Додаткова література:

1. Адміністративне  право.  Загальна  частина:  навч.  Посіб./  С.М.  Алфьоров  (кер.  авт.
кол.), С.В. Ващенко, М.М. Долгополова, А.П. Купін. - К.: Центр учбової літератури,
2011. - 216 с.

Тема 11.   АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ РЕЖИМИ. 
План 

1. Поняття, ознаки та види адміністративно-правових режимів. 
2. Правовий режим надзвичайного стану.
3. Режим зони надзвичайної екологічної ситуації. 
4. Правовий режим воєнного стану. 
5. Режим державної таємниці. 
6. Прикордонний режим. 

Контрольні питання
1. Розкрийте поняття адміністративно-правових режимів.
2. Охарактеризуйте режим надзвичайного стану.
3. Охарактеризуйте режим воєнного стану.
4. Охарактеризуйте  режим  забезпечення  санітарно-епідеміологічного  благополуччя

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
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населення.
5. Охарактеризуйте режим державного кордону.
6. Охарактеризуйте митний режим.
7. Охарактеризуйте режим державної таємниці.

Рекомендовані джерела та література
Нормативно-правові акти

1. Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к // ВВР-96.
2. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р.//

Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. -  Ст. 141.
3. Про   адміністративні   правопорушення [Електронний ресурс] : Кодекс   України  від

07.12.1984 № 8073-X. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10  -
Заголовок з екрана.

4. Положення про прикордонний режим: затв. постановою Кабінету Міністрів України
від 27.07.1998 р. (з наст. змін. та допов.) // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 30. – С.
33. 

5. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. (з наст. змін. та допов.) //
Відом. Верхов. Ради України. – 1994. – № 16. – Ст. 93. 

6. Про  зону  надзвичайної  екологічної  ситуації:  Закон  України  від  13.07.2000  р.  (з
наступ. змін. та допов.) // Там же. – 2000. – № 42. – Ст. 348. 

7. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 р. (з наст. змін. та
допов.) // Там же. – 2015. – № 28. – Ст. 250. 

8. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон Укра-їни від 16.03.2000 р. (з наст.
змін. та допов.) // Там же. – 2000. – № 23. – Ст. 176 

Основна навчальна та наукова література:
Коментовані кодекси

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково –практичний коментар /
За заг. ред. А. С. Васильєва, О. І. Миколенка. – Х.: ТОВ „Одіссей”, 2010. – 1024 с.

Підручники, навчальні посібники
1. Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), В. В. Богуцький та

ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяк, В.М. Гаращука, В.В. Зуй. – Х.: Право, 2010. – 624 с. 
2. Адміністративне право: посіб. для підготовки до іспиту / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук,

В. В. Зуй та ін. ; за заг. ред. В. М. Гаращука. – Х.: Право, 2016. – 144 с.
Додаткова література:

1. Адміністративне  право.  Загальна  частина:  навч.  Посіб./  С.М.  Алфьоров  (кер.  авт.
кол.), С.В. Ващенко, М.М. Долгополова, А.П. Купін. - К.: Центр учбової літератури,
2011. - 216 с.

Тема 12.   ДОЗВІЛЬНО-ЛІЦЕНЗІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ
План 

1. Поняття, ознаки та підстави здійснення дозвільно-ліцензійної діяльності в Україні. 
2. Дозвільна система в Україні. 
3. Ліцензування окремих видів діяльності в Україні. 
4. Заходи, які запроваджуються при встановленні адміністративно-правових режимів. 

Контрольні питання
1. Розкрийте сутність поняття «дозвільна система» та її елементів.
2. Яке місце посідають дозвільно-реєстраційних проваджень в структурі 

адміністративного процесу.
3. Яка структура дозвільного провадження?
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4. Як Ви можете охарактеризувати ліцензійне провадження?
5. Співвідношення понять «дозвіл» та «ліцензія».
6. Охарактеризуйте правову природу понять «свідоцтво», «дозвіл», «диплом», «патент».
7. В чому полягають реєстраційні провадження, пов’язані з реєстрацією певних 

об’єктів?
8. Як здійснюються провадження, пов’язані з видачею дозволів на певні об’єкти та 

операції з ними?
9. Як здійснюється реєстрація певних фактів у діяльності фізичних та юридичних осіб?
10.Що таке «легалізація» як різновид дозвільно-реєстраційної діяльності?

Рекомендовані джерела та література
Нормативно-правові акти

1. Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к // ВВР-96.
2. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р.//

Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. -  Ст. 141.
3. Про   адміністративні   правопорушення [Електронний ресурс] : Кодекс   України  від

07.12.1984 № 8073-X. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10  -
Заголовок з екрана.

4. Про  дозвільну  систему  у  сфері  господарської  діяльності:  Закон  України  від
06.09.2005 р. (з наст. змін. та допов.) // Відом. Верхов. Ради України. – 200. – № 4. –
Ст. 483 

5. Положення про дозвільну систему: затв. постановою Кабінету Міністрів України від
12.10. 1992 р. № 576 (з наст. змін. та допов.) [Електронний. ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua 

6. Положення  про  порядок  продажу,  придбання,  реєстрації,  обліку  і  застосування
спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної
дії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 року №
706 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua 

7. Перелік  органів  ліцензування:  затв.  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
14.11.2000 р. № 1698 (у ред. постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 р.
№ 798) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua 

Основна навчальна та наукова література:
Коментовані кодекси

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково –практичний коментар /
За заг. ред. А. С. Васильєва, О. І. Миколенка. – Х.: ТОВ „Одіссей”, 2010. – 1024 с.

Підручники, навчальні посібники
1. Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), В. В. Богуцький та

ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяк, В.М. Гаращука, В.В. Зуй. – Х.: Право, 2010. – 624 с. 
2. Адміністративне право: посіб. для підготовки до іспиту / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук,

В. В. Зуй та ін. ; за заг. ред. В. М. Гаращука. – Х.: Право, 2016. – 144 с.
Додаткова література:

1. Адміністративне  право.  Загальна  частина:  навч.  Посіб./  С.М.  Алфьоров  (кер.  авт.
кол.), С.В. Ващенко, М.М. Долгополова, А.П. Купін. - К.: Центр учбової літератури,
2011. - 216 с.
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Тема 13.    ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО В СТРУКТУРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО
ПРАВА
План

1. Поняття та складові інформаційних ресурсів у державному управлінні.
2. Організаційно-правові засади управління інформаційними ресурсами. 
3. Система органів управління інформаційними ресурсами. 
4. Адміністративна  відповідальність  за  правопорушення  у  сфері  інформаційних

ресурсів
Контрольні питання:

1. Дайте визначення інформації та інформаційних ресурсів.
2. Назвіть складники права на інформацію.
3. Які передбачено режими доступу до інформації?
4. Яка інформація належить до конфіденційної?
5. Яка інформація належить до таємної?
6. Назвіть учасників інформаційних правовідносин.
7. Охарактеризуйте об'єкт інформаційних правовідносин.
8. Назвіть складники інформаційних ресурсів.
9. Назвіть джерела управлінської інформації.
10.Назвіть ознаки інформаційних систем.
11.Які правові засади управління інформаційними ресурсами?
12.Назвіть організаційні засади управління інформаційними ресурсами.
13.Яка система органів управління інформаційними ресурсами?
14.Назвіть  спеціально  уповноважені  центральні  органи  виконавчої  влади,  які

здійснюють управління в інформаційній сфері.
15.За які порушення законодавства в інформаційній сфері встановлено адміністративну

відповідальність?
Рекомендовані джерела та література:

Нормативно-правові акти:
1. Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к // ВВР-96.
2. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р.//

Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. -  Ст. 141.
3. Про   адміністративні   правопорушення [Електронний ресурс] : Кодекс   України  від

07.12.1984 № 8073-X. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10  -
Заголовок з екрана.

Основна навчальна та наукова література:
Коментовані кодекси:

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково –практичний коментар /
За заг. ред. А. С. Васильєва, О. І. Миколенка. – Х.: ТОВ „Одіссей”, 2010. – 1024 с.

Підручники, навчальні посібники:
1. Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), В. В. Богуцький та

ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяк, В.М. Гаращука, В.В. Зуй. – Х.: Право, 2010. – 624 с.
2. Адміністративне право: посіб. для підготовки до іспиту / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук,

В. В. Зуй та ін. ; за заг. ред. В. М. Гаращука. – Х.: Право, 2016. – 144 с.
Додаткова література:

1. Адміністративне  право.  Загальна  частина:  навч.  Посіб./  С.М.  Алфьоров  (кер.  авт.
кол.), С.В. Ващенко, М.М. Долгополова, А.П. Купін. - К.: Центр учбової літератури,
2011. - 216 с.
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Тема 14.   ПРАВОВІ ЗАСАДИ І ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ
План 

1. Правове  регулювання  управління  економікою.  Завдання,  функції  та  методи
державного управління економікою. 

2. Організація державного управління у сфері економіки. Зміст державного управління
у сфері економіки. 

3. Державний контроль у сфері економіки
Контрольні питання

1. Назвіть основні напрямки державного управління економікою.
2. Назвіть  та  проаналізуйте нормативно-правові  акти у сфері  державного управління

економікою.
3. Наведіть  визначення  та  проаналізуйте  завдання,  функції,  методи  державного

управління економікою.
4. Яка система органів державного управління у сфері економіки?
5. Проаналізуйте  повноваження  у  сфері  державного  управління  економікою

Міністерства економіки України, місцевих державних адміністрацій та інших органів.
6. Дайте  визначення  державного  управління  у  сфері  економіки  та  розкрийте  його

сутність.
Рекомендовані джерела та література:

Нормативно-правові акти:
4. Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к // ВВР-96.
5. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р.//

Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. -  Ст. 141.
6. Про   адміністративні   правопорушення [Електронний ресурс] : Кодекс   України  від

07.12.1984 № 8073-X. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10  -
Заголовок з екрана.

Основна навчальна та наукова література:
Коментовані кодекси:

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково –практичний коментар /
За заг. ред. А. С. Васильєва, О. І. Миколенка. – Х.: ТОВ „Одіссей”, 2010. – 1024 с.

Підручники, навчальні посібники:
3. Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), В. В. Богуцький та

ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяк, В.М. Гаращука, В.В. Зуй. – Х.: Право, 2010. – 624 с.
4. Адміністративне право: посіб. для підготовки до іспиту / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук,

В. В. Зуй та ін. ; за заг. ред. В. М. Гаращука. – Х.: Право, 2016. – 144 с.
Додаткова література:

2. Адміністративне  право.  Загальна  частина:  навч.  Посіб./  С.М.  Алфьоров  (кер.  авт.
кол.), С.В. Ващенко, М.М. Долгополова, А.П. Купін. - К.: Центр учбової літератури,
2011. - 216 с.
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8. Тестові завдання

Тест  1.  Відносини,  що  становлять  предмет  адміністративного  права,
характеризуються такими особливостями:
1. їх учасниками є громадяни;
2. вони виникають тільки у сфері державно-управлінської (владної) діяльності;
3. їх учасником завжди є Президент України
4. їх учасниками є менеджери.

Тест  2.  Підберіть  до  речення пропущені  слова  –  “Під  методом адміністративно-
правового  регулювання  слід  розуміти  …,  за  допомогою  яких  встановлюється
юридично владне і юридично підвладне становище суб’єктів правовідносин”.
1. систему прийомів, способів та засобів;
2. форми державного управління;
3. види діяльності органів виконавчої влади;
4. правове забезпечення державного управління.

Тест 3. Яке регулювання формує метод субординації ?
1. імперативне;
2. диспозитивне;
3. децентралізоване;
4. цивільно-правове.

Тест 4. Правова норма в перекладі з латинської означає:
1. рівноважний стан;
2. правило, точне розпорядження, зразок;
3. еталон;
4. гранична межа.

Тест 5. Правило поведінки, що міститься у правовій нормі, поширюється на:
1. законослухняних громадян;
2. правопорушників ;
3. органи виконавчої влади;
4. учасників відносин, які регламентуються даною нормою.

Тест 6. Завершіть речення – “Структура правової норми – це її … .”
1. внутрішня будова, представлена рядом елементів;
2. сукупність фактичних обставин;
3. фактичне правило поведінки;
4. вказівка до дії.

Тест 7. Який з термінів не є структурним елементом правової норми?
1. санкція;
2. гіпотеза;
3. диспозиція;
4. санація.



Тест 8. Яке з визначень норми права не є істинним?
1. норма права – це правило поведінки, що формулюється або санкціонується державою

і має загальнообов’язковий характер;
2. норма права – це правило поведінки загального характеру;
3. норма права – це правило поведінки конкретної особи;
4. норма права – це правило поведінки, межі якого завжди точно визначені.

Тест 9. Підберіть до речення пропущені слова – “Адміністративно-правова норма –
це загальнообов’язкове правило поведінки, яке встановлюється державою, метою
якого є регулювання суспільних відносин, що ... ”.
1. є механізмом правового регулювання;
2. виникають, змінюються та/або припиняються у сфері державного управління;
3. здатні посилити регулюючий вплив виконавчої влади;
4. забезпечує існування державної влади.

Тест 10. Адміністративно-правові норми за галузевою належністю поділяються на :
1. забороняючі та дозвільні
2. визначені та бланкетні
3. матеріальні та процесуальні
4. управлінські.

Тест 11. Яке з тверджень не є істинним? 
1. в  адміністративно-правових  нормах  закріплюються  відносини  з  управління,

державного контролю і нагляду;
2. кожна адміністративно-правова норма може бути автономною і діяти поза правовою

системою;
3. виконання  приписів  адміністративно-правових  норм  гарантується  державою  за

допомогою засобів впливу;
4. метод  впливу  адміністративно-правових  норм  є  імперативним,  вольовим  та

державно-владним. 

Тест 12. Яким органом виконавчої влади приймається рішення у формі “рішення
колегії”?
1. Адміністрацією Президента України;
2. місцевою державною адміністрацією;
3. Кабінетом Міністрів України;
4. міністерством.

Тест 13. Які з перелічених правових актів мають найвищу ієрархічну силу?
1. укази та розпорядження Президента України;
2. розпорядження Кабінету Міністрів України; 
3. постанови Кабінету Міністрів України;
4. акти міністерств і відомств.

Тест  14. Які з названих нормативно-правових актів, що містять адміністративно-
правові норми належать до галузевих?
1. Основи законодавства України про охорону здоров’я від 11 листопада 1992 р. 
2. Закон України “Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 р. 



3. Закон України “Про Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996 р. 
4. Закон України “Про державний контроль за використанням та охороною земель” від

19 червня 2003 р.

Тест 15. Реалізація адміністративно-правових норм є умовою виконання їх:
1. призначення;
2. змісту;
3. приписів;
4. функцій.

Тест  16. До яких способів реалізації адміністративно-правових норм належить дії
щодо права громадян на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів
і переконань?
1. використання;
2. виконання;
3. додержання;
4. застосування.

Тест  17.  Однією  з  передумов  виникнення,  зміни  та/або  припинення
адміністративних правовідносин є:
1. норма права;
2. законодавчий акт;
3. управлінське рішення;
4. домовленість сторін.

Тест 18. Що є основою поділу адміністративних правовідносин на види:
1. управлінське рішення;
2. конституційні норми;
3. відповідні критерії;
4. сила закону.

Тест 19. Який з названих елементів утворює юридичний зміст правовідносин?
1. об’єктивна сторона;
2. юридичні обов’язки;
3. суб’єктивна сторона;
4. суб’єктивні права.

Тест 20. Завершіть речення – “Фактичний зміст правовідносин показує … .”
1. як вони відбулися у реальній дійсності;
2. як правовідносини повинні відбуватися;
3. який результат їх виникнення;
4. фактичний склад їх учасників.

Тест  21.  Що  є  необхідною  умовою  виникнення,  зміни  та/або  припинення
правовідносин?
1. рішення органу державної влади;
2. юридичний факт та правосуб’єктність їх учасників;
3. згода сторін;
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4. прийняття закону.

Тест  22.  Чим  пояснюється  існування  адміністративних  відносини  у  формі
правовідносин?
1. правовими наслідками їх існування;
2. правовим середовищем в якому вони існують;
3. правовим статусом їх учасників;
4. правовими нормами з якими пов’язане їх виникнення, зміна та/або припинення.

Тест 23. Імперативний характер адміністративних правовідносин пояснюється … .
1. надзвичайно великою кількістю законодавчих актів, норми яких регулюють вказані

відносини;
2. суворістю санкцій, що застосовуються до суб’єктів-порушників;
3. особливим статусом їх суб’єкта – держави, в особі уповноважених нею органів;
4. правовою основою їх виникнення, зміни та/або припинення.

Тест  24.  До особливостей адміністративно-правових відносин можна віднести те,
що вони виникають:
1. за обов’язкової участі органу державного управління або іншого носія повноважень

державно-владного характеру;
2. у сфері адміністративних деліктів;
3. за наявності згоди всіх учасників таких правовідносин;
4. на базі цивільно-правових відносин.

Тест  25.  Предметом  адміністративно-правових  відносин  у  сфері  управління
охороною здоров’я є:
1. зміст клятви Гіппократа;
2. законодавство у сфері охорони здоров’я;
3. здоров’я пацієнтів;
4. матеріально-технічні засоби лікувальних закладів.

Тест  26.  Які  адміністративно-правові  відносини  виникають  за  участі  особи  в
азартних  іграх  (в  карти,  рулетку,  “наперсток”  та  інші)  на  гроші,  речі,  та  інші
цінності,  а  так  само  прийняття  ставок  приватними  особами  на  спортивних  та
інших змаганнях?
1. регулятивні;
2. адміністративно-деліктні;
3. розважальні;
4. цивільно-правові.

Тест 27. Що є юридичним фактом для виходу особи на пенсію?
1. досягнення відповідного віку;
2. бажання відпочити;
3. поганий стан здоров’я;
4. пільги, передбачені пенсійною реформою.



Тест 28. Влучення ракетою Збройних Сил України в один із будинків м. Бровари з
правової точки зору є:
1. демонстрація сили перед військовими силами НАТО;
2. неправомірна дія;
3. подія;
4. розрахункова помилка військ ППО.

Тест  29. До  якої  категорії  громадян  заборонено  застосовувати  адміністративний
арешт?
1. до неповнолітніх;
2. до осіб без громадянства;
3. до посадових осіб;
4. до громадян України.

Тест  30.  Який  юридичний  факт  породжує  адміністративно-правові  відносини
пов’язані  з  порушенням  громадянами  встановлених  строків  реєстрації
(перереєстрації)  вогнепальної  гладкоствольної  мисливської  чи  холодної  зброї,  а
також пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі
понад 100 метрів за секунду або правил взяття їх на облік в органах внутрішніх
справ у разі зміни місця проживання?
1. неправомірні дії;
2. бездіяльність;
3. правомірні дії з боку правоохоронців;
4. поінформованість правоохоронців.

Тест  31. До якого виду юридичних фактів належить факт, пов’язаний зі сплатою
правопорушником штрафу?
1. правоутворюючих;
2. правозмінюючих;
3. правоприпиняючих;
4. правовідновлюючих.

Тест 32. Президент України є:
1. главою держави;
2. найвищою посадовою особою і главою виконавчої влади;
3. главою держави і главою виконавчої влади;
4. слугою народу України.

Тест  33.  Які із  зазначених органів належать до центральних органів виконавчої
влади зі спеціальним статусом?
1. Міністерство фінансів України;
2. Київська обласна державна адміністрація;
3. Служба безпеки України;
4. Міністерство соціальної політики України.

Тест 31. Які з вказаних органів належать до місцевих органів виконавчої влади?
1. регіональна митниця;
2. обласна державна адміністрація;



3. Головне управління державної служби;
4. адміністрації державних підприємств, які розташовані на території району.

Тест 32. Визначте, у яких формах здійснюється легалізація об’єднань громадян?
1. реорганізація;
2. акредитація;
3. повідомлення про заснування і реєстрація;
4. атестація і акредитація.

Тест 33.  Обмеження,  які  встановлені  при  проходженні  державної  служби
передбачені:
1. Законом України “Про виконавче провадження”;
2. Законом України “Про підприємництво”;
3. Положенням про Головне управління державної служби;
4. Законами  України  “Про  засади  запобігання  і  протидії  корупції”  і  “Про  державну

службу”.

Тест 34. Хто з державних службовців користується правом на відставку?
1. які дискредитували себе аморальною поведінкою;
2. які займають посади 1 і 2 категорії;
3. які є посадовими особами;
4. всі, незалежно від рангу.

Тест 35. Ким присвоюються ранги державним службовцям, які займають посади 2
категорії?
1. Президентом України;
2. Головним управлінням державної служби;
3. Кабінетом Міністрів України;
4. Адміністрацією Президента України.

Тест  36. Проаналізуйте основні положення Концепції  адміністративної реформи і
визначте,  на  які  види  посад  мають  бути  розділені  всі  посади  державних
службовців?
1. керівний склад і виконавці;
2. політичні, адміністративні і патронатні;
3. посадові особи і технічний персонал;
4. виборчі.

Тест  37.  Визначте,  який  порядок  оскарження  регулює  Закон  України  “Про
звернення громадян”?
1. позасудовий порядок оскарження;
2. тільки судовий порядок оскарження;
3. апеляційний порядок оскарження;
4. не регулює взагалі.

Тест  38.  Визначте,  який  існує  порядок  призначення  голів  місцевих  державних
адміністрацій?
1. призначаються Президентом України;



2. голови обласних державних адміністрацій призначаються Верховною Радою України,
а голови районних – Кабінетом Міністрів України;

3. призначаються за поданням Кабінету Міністрів України Верховною Радою України;
4. обираються на посаду безпосередньо населенням.

Тест  39.  Державним  службовцям,  які  відповідають  посадам  1  категорії  ранги
присвоюються?
1. Кабінетом Міністрів України;
2. Головним управлінням державної служби;
3. Міністром;
4. Президентом України.

Тест  40.  Стажування  у  державних  органах  відповідно  до  Закону  України  “Про
державну службу” проводиться
1. терміном до 1 місяця;
2. терміном до 2 місяців;
3. терміном до 3 місяців;
4. терміном до 6 місяців.

Тест  41. Прийняття на державну службу проводиться за конкурсним відбором на
посади державних службовців:
1. незалежно від категорії посади;
2. на посади 1-7 категорії;
3. на посади 1-2 категорії;
4. на посади 3-7 категорії.

Тест  42. Випробування при прийнятті на державну службу проводиться
1. терміном до 1 місяця;
2. терміном до 2 місяців;
3. терміном до 3 місяців;
4. терміном до 6 місяців.

Тест   43.  Під  формою  державного  управління  (здійснення  виконавчої  влади)
розуміють
1. сукупність  способів  і  засобів  впливу  на  суспільні  відносини  в  сфері  державного

управління;
2. зовнішнє  організаційно-правове  вираження  конкретних  однорідних  дій  органів

виконавчої  влади,  що  здійснюються  з  метою  виконання  поставлених  перед  ним
завдань;

3. внутрішньо-організаційні відносини в системі органів виконавчої влади;
4. застосування заходів адміністративного примусу.

Тест  44.  За  юридичними  властивостями  правові  акти  державного  управління
поділяються на:
1. забороняючи та дозвільні;
2. імперативні та диспозитивні;
3. нормативні та індивідуальні;
4. уповноважуючі та зобов’язуючі.



Тест  45.  З  якого  моменту  набирають  чинності  неопубліковані  акти  Президента
України?
1. з моменту підписання їх гарантом Конституції;
2. з моменту реєстрації їх в журналі вихідної кореспонденції Секретаріату Президента

України;
3. з  моменту  одержання  їх  державними  органами  або  органами  місцевого

самоврядування, якщо органом, що їх видав, не встановлено інший строк набрання
ними чинності; 

4. з моменту оприлюднення їх через телебачення і радіо.

Тест 46. Офіційне оприлюднення нормативно-правових актів здійснюється 
1. після опублікування в журналах “Офіційний вісник України”, “Відомості Верховної

Ради України” та газеті “Урядовий кур’єр”;
2. після підписання їх Президентом України;
3. через телебачення і радіо;
4. після включення їх до Єдиного державного реєстру нормативних актів із зазначенням

присвоєного їм реєстраційного коду.

Тест  47.  Визначте,  які  з  перелічених  нормативно-правових  актів  підлягають
обов’язковій державній реєстрації?
1. які видані Кабінетом Міністрів України;
2. які зачіпають права і свободи громадян або мають міжвідомчий характер;
3. які є строковими; 
4. які є безстроковими.

Тест 48. Акти державного управління завжди спрямовані на
1. виникнення, зміну та/або припинення адміністративних правовідносин;
2. захист прав та інтересів органів державної влади і управління;
3. запобігання та протидію правопорушенням;
4. здійснення завдань і функцій поставлених перед державою.

Тест 49. Визначте, які акти видає Кабінет Міністрів України для здійснення своїх
повноважень
1. постанови і розпорядження;
2. рекомендації та рішення;
3. декрети і рішення;
4. накази й інструкції.

Тест 50. Засобами переконання не може бути
1. навчання;
2. передвиборна пропаганда;
3. політична агітація;
4. покарання.

Тест 51. Яким за своїм змістом є заохочення у формі почесного звання “заслужений
юрист України?
1. моральне;
2. матеріальне;



3. статусне;
4. змішане.

Тест 52. Які з перелічених понять не є елементами складу правопорушення?
1. матеріальні цінності, на які вчинено посягання.
2. об’єкт правопорушення;
3. суб’єкт правопорушення;
4. об’єктивна сторона правопорушення.

Тест 53. Змістом ретроспективної юридичної відповідальності є:
1. сумлінне виконання суб’єктом усіх правових приписів;
2. відповідальність за раніше вчинені правопорушення;
3. закріплений в законі обов’язок правопорушника зазнати з боку держави негативних

наслідків (санкцій) за скоєне ним правопорушення;
4. відповідальність  право-  та  дієздатної  особи  за  правопорушення  вчинені

неповнолітніми. 

Тест  54. Адміністративній  відповідальності  підлягають  особи,  які  досягли  на
момент вчинення адміністративного правопорушення 
1. 12 років;
2. 14 років;
3. 16 років;
4. 18 років.

Тест 55. Які із названих правопорушень не є адміністративними проступками?
1. порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці;
2. ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження;
3. запізнення на роботу;
4. жорстоке поводження з тваринами.

Тест  56.  Адміністративна  відповідальність  застосовується  органами  державного
управління до осіб:
1. нижчого ієрархічного рівня;
2. які не підпорядковані їм по службі, а також і в судовому порядку;
3. вищого ієрархічного рівня, за згоди суду;
4. які володіють повною дієздатністю;

Тест  57.  Визначте  склади  правопорушень,  для  яких  наявність  спеціального
суб’єкта є конструктивною ознакою.
1. дрібне хуліганство;
2. неправомірне використання державного майна;
3. порушення правил дорожнього руху;
4. безквитковий проїзд.

Тест 58. Визначте обставини, що виключають адміністративну відповідальність:
1. правовий режим надзвичайного стану;
2. виконання конституційних обов’язків;
3. виконання службових обов’язків;



4. крайня необхідність, необхідна оборона, неосудність;

Тест  59. Визначте, які з обставин обтяжують відповідальність за адміністративне
правопорушення:
1. вчинення правопорушення з політичних міркувань;
2. втягнення неповнолітнього в правопорушення;
3. вчинення правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання;
4. вчинення особою двох і більше адміністративних правопорушень;

Тест  60.  Проаналізуйте основні положення КУпАП і визначте,  до яких категорій
осіб не застосовується адміністративний арешт?
1. до неповнолітніх і вагітних жінок і жінок, які мають дітей до дванадцяти років;
2. до осіб похилого віку;
3. до осіб, які мають державні заслуги;
4. до інвалідів другої групи;

Тест 61. До осіб віком від 16 до 18 років адміністративні стягнення застосовуються:
1. адміністративними комісіями;
2. адміністративними  комісіями,  за  погодженням  із  службами  сім’ї  та  молоді  при

держадміністраціях;
3. тільки судами;
4. органами внутрішніх справ.

Тест  62.  Визначте  серед  запропонованих  строків,  строк  адміністративного
затримання:
1. до 5 годин;
2. залежно від небезпеки правопорушення;
3. до 3 годин;
4. не більше 72 год.

Тест 63. За які діяння не може наступати адміністративна відповідальність:
1. вчинення дрібного хуліганства 13-річним підлітком;
2. злісна непокора законному розпорядженню працівника міліції;
3. зайняття державним службовцем підприємницькою діяльністю;
4. кишенькова крадіжка, вчинена 16-річним підлітком.

Тест  64.  Визначте,  які  із  зазначених  адміністративних  стягнень  застосовуються
виключно судами? 
1. позбавлення спеціального звання;
2. попередження; громадські роботи;
3. видворення за межі України;
4. виправні роботи; адміністративний арешт.

Тест  65.  Визначте,  які  з  перелічених  стягнень  не  застосовуються  до
військовослужбовців?
1. штраф і суворе попередження;
2. позбавлення спеціального права; виправні роботи;
3. адміністративний арешт і громадські роботи;



4. відсторонення від займаної посади.

Тест  66. Строк розгляду справи про адміністративне правопорушення з моменту
отримання уповноваженим органом всіх її  матеріалів здійснюється за загальним
правилом:
1. протягом 10 діб;
2. протягом 5 діб;
3. протягом 15 діб;
4. протягом 1 місяця.

Тест  67. Визначте, які з перелічених заходів адміністративного примусу належать
до заходів адміністративного попередження?
1. адміністративне затримання;
2. профілактична лекція;
3. введення карантину;
4. позбавлення спеціального права.

Тест  68. Визначте, які з перелічених заходів адміністративного примусу належать
до заходів адміністративного припинення?
1. реквізиція;
2. адміністративний арешт;
3. укладення адміністративного договору;
4. застосування зброї і спеціальних засобів;

Тест  69.  Серед  заходів  адміністративного  примусу  виділіть  адміністративні
стягнення:
1. адміністративне затримання;
2. відсторонення водіїв від управління транспортними засобами;
3. оплатне вилучення предмета;
4. вилучення речей і документів.

Тест 70. Адміністративне право включає в себе … .
1. матеріальні та процесуальні норми;
2. лише матеріальні;
3. лише процесуальні;
4. організаційні.

Тест 71. Адміністративний процес у “широкому” розумінні включає в себе … .
1. діяльність всіх правоохоронних органів.
2. діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування;
3. юрисдикційні та процедурні провадження;
4. реалізацію повноважень центральних органів виконавчої влади.

Тест  72.  Постанова  про  накладення  адміністративного  стягнення  підлягає
виконанню… .
1. з наступного дня;
2. з моменту її затвердження вищестоящим органом (посадовою особою);
3. з моменту її винесення;



4. після розгляду апеляції органом вищої інстанції. 

Тест 73. Найбільш поширеним видом адміністративних стягнень є:
1. попередження;
2. звільнення з роботи;
3. адміністративний арешт;
4. штраф. 

Тест 74. Адміністративний процес реалізується … 
1. у рішеннях Адміністрації Президента України;
2. при здійсненні правосуддя;
3. у державному управління;
4. у рішеннях місцевих держадміністрацій.

Тест  75.  Визначте,  які  існують  види  постанов  у  справах  про  адміністративні
правопорушення:
1. про адміністративне супроводження;
2. про призупинення справи;
3. про накладення адміністративного стягнення або закриття справи;
4. про застосування заходів адміністративного примусу. 

Тест  76.  Серед  перерахованих  обставин  вкажіть  на  ті,  які  виключають
провадження у справі про адміністративне правопорушення:
1. пройшло більше двох місяців з моменту вчинення правопорушення;
2. постанову  про  накладення  адміністративного  стягнення  не  було  звернено  до

виконання більше трьох місяців;
3. подання скарги щодо постанови потерпілим;
4. хвороба особи щодо якої винесено постанову.

Тест  77.  Адміністративне  затримання  особи,  яка  вчинила  адміністративне
правопорушення, може тривати, як правило, не більше … . 
1. 10 годин;
2. 5 годин;
3. 3 годин;
4. 24 годин.

Тест  78.  Визначте,  на  яких стадіях  провадження у  справах  про  адміністративні
правопорушення застосовуються заходи адміністративного попередження? 
1. на стадії адміністративного розслідування;
2. на стадії виконання постанови;
3. на стадії перегляду (оскарження або опротестування) постанови. 
4. на всіх стадіях не застосовуються.

Тест  79.  Визначте,  на  яких стадіях  провадження в  справах  про  адміністративні
правопорушення застосовуються заходи адміністративного припинення?
1. на стадії адміністративного розслідування;
2. на стадії перегляду справи;
3. на стадії адміністративного розслідування і стадії перегляду справи;



4. на всіх стадіях.

Тест  80.  Постанову  по  справі  про  адміністративне  правопорушення  може  бути
оскаржено протягом:
1. одного місяця;
2. десяти днів;
3. одного року;
4. одного тижня. 

Тест  81.  Не  підлягає  виконанню  постанова  про  накладення  адміністративних
стягнень, якщо її не було звернено до виконання протягом ... .
1. одного року.
2. чотирьох місяців.
3. трьох місяців..
4. шести місяців.

Тест 82. Основними способами забезпечення законності і дисципліни є:
1. спеціальні засоби фізичного впливу;
2. дотримання правових норм;
3. медичний нагляд;
4. звернення громадян.

Тест 83. До основних засад законності не відноситься:
1. верховенство закону;
2. єдність законності;
3. невідворотність відповідальності за порушення законності.
4. єдність нації.

Тест 84. До видів державного контролю належить:
1. контроль мас-медіа;
2. громадський контроль;
3. парламентський контроль;
4. міжнародний контроль. 

Тест 85. Об’єктами судового контролю не виступають:
1. закони України;
2. дії посадових осіб;
3. створення та діяльність політичних партій та об’єднань громадян;
4. неповнолітні.

Тест 86. Хто не здійснює загальний адміністративний нагляд?
1. Служба безпеки України;
2. органи внутрішніх справ (міліція);
3. суд
4. органи досудового слідства.



Тест  87.  Який  порядок  оскарження  регулює  Закон  України  “Про  звернення
громадян”?
1. тільки судовий;
2. тільки позасудовий;
3. не регулює взагалі;
4. позасудовий і судовий.

Тест 88. Зовнішній контроль здійснюється:
1. Верховною Радою та Президентом України;
2. Кабінетом Міністрів України
3. місцевими державними адміністраціями;
4. органами місцевого самоврядування.

Тест 89. Які суб’єкти не уповноважені здійснювати функції нагляду?
1. спеціальні державні відомства;
2. органи виконання покарань;
3. органи внутрішніх справ;
4. загальні суди. 

Тест 90. Визначте, до якого виду контролю належить контроль, який здійснюється
Рахунковою Палатою? 
1. до контролю з боку Президента;
2. до парламентського контролю;
3. до адміністративного нагляду;
4. до попереднього контролю.

Тест 91. Індивідуальний адміністративний нагляд встановлюється терміном:
1. від одного до двох років;
2. до одного року;
3. до двох років;
4. до шести місяців.

Тест  92.  На  період  надзвичайного  стану  які  можуть  запроваджуватися
обмежувальні заходи:
1. встановлення  особливого  режиму  в’їзду  і  виїзду,  а  також  обмеження  свободи

пересування по території, де вводиться надзвичайний стан;
2. обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;
3. заборона торгівлі алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій

основі;
4. заборона направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто

звертатися  до  органів  державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування  та
посадових і службових осіб цих органів.

Тест  93.  Які  тимчасові  обмеження  можуть  встановлюватися  при  прийнятті
рішення  про  встановлення  правового  режиму  зони  надзвичайної  екологічної
ситуації?
1. застосування в господарській та іншій діяльності найманої робочої сили;
2. функціонування розважальних закладів;



3. функціонування санаторно-курортних закладів;
4. проведення публічних заходів.

Тест 94. В умовах воєнного стану не може бути заборонено:
1. зміну Конституції України;
2. припинення повноважень органів місцевого самоврядування;
3. проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України,

Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування; 
4. запровадження трудової повинності для працездатного населення.

Тест 95. У наданні допуску до державної таємниці може бути відмовлено у разі:
1. повідомлення громадянином під час оформлення допуску недостовірних відомостей

про себе; 
2. постійного проживання громадянина за кордоном або оформлення ним документів на

виїзд для постійного проживання за кордоном;
3. невиконання  громадянином  обов’язків  щодо  збереження  державної  таємниці,  яка

йому довірена або довірялася раніше.
4. Надання громадянином письмової згоди на передбачені законом  обмеження прав у

зв'язку з допуском до державної таємниці

Тест 96. Який із перелічених органів влади не належить до суб’єктів регулювання
економіки? 
1. Верховна Рада України;
2. Кабінет Міністрів України;
3. Антимонопольний комітет України. 
4. Міністерство національної безпеки і оборони.

Тест  97.  Який  із  центральних  органів  виконавчої  влади  є  спеціально
уповноваженим  органом  у  сфері  державних  закупівель,  метрології,  з  питань
державно-приватного партнерства, оборонного замовлення?
1. Рада Національної безпеки і оборони України;
2. Міністерство промислової політики України; 
3. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;
4. Міністерство оборони України.

Тест  98.  Основними завданнями якого центрального органу виконавчої  влади є
формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики, спрямованої
на  розвиток агропромислового  комплексу  та  забезпечення продовольчої  безпеки
держави?
1. Міністерства аграрної політики та продовольства України;
2. Ради національної безпеки і оборони України;
3. Департаменту продовольства Мінагрополітики;
4. Українського державного фонду підтримки селянських (фермерських) господарств. 

Тест 99. Назвіть метод непрямого регулювання економіки.
1. ліцензування;
2. квотування;
3. цільові комплексні програми;



4. оподаткування.

Тест  100. Основними завданнями якого центрального органу виконавчої влади є
формування  та  забезпечення  реалізації  державної  промислової  політики  та
науково-технічної політики в промисловості? 
1. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 
2. Міністерства фінансів України;
3. Міністерства промислової політики України;
4. Міністерства закордонних справ України.

Тест 101. Хто здійснює загальне керівництво митною справою в Україні?
1. Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України;
2. Державна фіскальна служба України;
3. Міністерство фінансів України;
4. Міністерство доходів і зборів України.

Тест 102. Ввезення на митну територію країни імпорту товару за ціною, нижчою від
порівнянної  ціни  на  подібний  товар  у  країні  експорту,  яке  заподіює  шкоду
національному товаровиробнику подібного товару є: 
1. експортом;
2. демпінгом; 
3. імпортом;
4. лізингом.

Тест 103. Який державний орган здійснює відомчу реєстрацію та облік трамваїв і
тролейбусів? 
1. Міністерство інфраструктури України.
2. виконавчі органи місцевих рад; 
3. Державтоінспекція МВС України;
4. Міністерство  регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального

господарства України.

Тест 104. До природних ресурсів місцевого значення належать: 
1. територіальні та внутрішні морські води; 
2. природні  ресурси  континентального  шельфу  та  виключної  (морської)  економічної

зони; 
3. загальнопоширені корисні копалини;
4. підземні води.

Тест  105. Основними завданнями якого центрального органу виконавчої влади є
участь  у  формуванні  та  забезпеченні  реалізації  державної  політики  у  сфері
інформатизації,  формування  і  використання  національних  електронних
інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку інформаційного суспільства,
… ?
1. Державного департаменту інтелектуальної власності;
2. Державної акредитаційної комісії України;
3. Державне агенство з питань електронного урядування України;
4. Держ. комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики.



Тест  106.  Який  центральний  орган  виконавчої  влади  формує  та  забезпечує
функціонування системи атестації педагогічних, у тому числі керівних, наукових і
науково-педагогічних  кадрів,  для  встановлення  рівня  кваліфікації  вченого,
організовує їх атестацію та підвищення кваліфікації?
1. Національне агентство з питань державної служби України;
2. Вища атестаційна комісія України;
3. Державний фонд фундаментальних досліджень;
4. Міністерство освіти і науки України.

Тест  107. Основними завданнями якого центрального органу виконавчої влади є
формування  державної  політики  у  сферах  санітарного  та  епідемічного
благополуччя населення,  створення, виробництва,  контролю якості  та  реалізації
лікарських  засобів,  медичних  імунобіологічних  препаратів  і  медичних  виробів,
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням?
1. Державної санітарно-епідеміологічної служби України;
2. Центру медичної статистики;
3. Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення;
4. Міністерства охорони здоров’я України.

Тест  108.  Який  із  зазначених  органів  влади  є  спеціально  уповноваженим
центральним органом виконавчої влади у сфері міжнаціональних відносин, релігії
та захисту прав національних меншин України?
1. Державна служба охорони культурної спадщини; 
2. Комітет  Верховної  Ради  України  з  питань  прав  людини,  національних  меншин  і

міжнаціональних відносин;
3. Міністерство культури України;
4. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Тест  109.  Основними  завданнями  якого  органу  є  забезпечення  формування  та
реалізація державної політики у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту,
участь у формуванні та реалізація в межах своєї компетенції державної політики у
сфері волонтерської діяльності?
1. Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту;
2. Добровільного спортивного товариства “Гарт”;
3. Національного олімпійського комітету України;
4. Міністерства молоді та спорту України.

Тест  110.  Який  із  зазначених  органів  влади  є  головним  органом  у  системі
центральних органів виконавчої  влади з  формування та забезпечення реалізації
державної політики у сферах зайнятості населення та трудової міграції, трудових
відносин, …?
1. Міністерство соціальної політики України;
2. Державна служба зайнятості населення України;
3. Міністерство молоді та спорту України;
4. Державна міграційна служба України.



Тест 111. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів не повинна
перевищувати:
1. встановлюється, виходячи із розумної достатності.
2. 30 учнів;
3. необмежена;
4. 25 учнів.

Тест  112.  Законом  України  “Про  освіту”  передбачено  безкоштовне  регулярне
підвезення  до  школи  і  зі  школи  рейсовим  транспортом  або  транспортом
підприємств, установ та організацій учнів, які проживають у сільській місцевості
на відстані … . 
1. понад 3 кілометри від школи; 
2. понад 5 кілометрів від школи;
3. понад 7 кілометрів від школи;
4. понад 3 кілометри в холодну пору року.

Тест  113.  Ліцензуванню,  атестації  та  акредитації  підлягають вищі і  професійно-
технічні навчальні заклади.
1. всі заклади незалежно від форми власності та підпорядкування;
2. всі заклади недержавної форми власності;
3. національні навчальні заклади;
4. новостворені навчальні заклади. 

Тест  114.  Хто  присвоює  у  встановленому  порядку  вчені  звання  «доцент»  і
«професор» науковим та науково-педагогічним працівникам?
1. Міністерство освіти і науки України;
2. Державна атестаційна комісія України;
3. Президент України; 
4. Вчені ради вищих навчальних закладів.

Тест 115. Вивезенню з України не підлягають:
1. культурні цінності, включені до Національного архівного фонду;
2. культурні цінності для організації виставок;
3. культурні цінності, для проведення реставраційних робіт і наукових досліджень;
4. культурні цінності, що перебувають у комунальній власності.

Тест 116. Згідно чинного законодавства України турист це:
1. особа, що бажає відпочити;
2. особа, яка здійснює подорож Україною або до іншої країни з не забороненою законом

країни перебування метою на термін від 24 годин до одного року без здійснення будь-
якої  оплачуваної  діяльності  та  із  зобов'язанням  залишити  країну  або  місце
перебування в зазначений термін; 

3. особа, що скористалася послугами туроператорів;
4. особа, що бажає збагатити свій духовний світ.

Тест 117. Що таке прожитковий мінімум? 
1. мінімальний вік, що може прожити людина виходячи з її фізіологічних особливостей;
2. мінімальний вік людини для призначення пенсії;



3. вартісна  величина,  що  включає  набір  продуктів  харчування  для  нормального
функціонування організму людини і збереження його здоров’я … ;

4. працездатний вік людини.

Тест  118.  У  наданні  державної  соціальної  допомоги  може  бути  відмовлено,  а
виплата призначеної допомоги може бути припинена у … :
1. у разі зміни прізвища особи;
2. коли  у  власності  чи  володінні  малозабезпеченої  сім’ї  є  земельна  ділянка  площею

понад 0,60 га.;
3. у  разі  невикористання  сім’єю  можливостей  знаходження  додаткових  джерел  для

існування;
4. у разі одруження особи.

Тест  119.  Завданням  якого  органу  є  захист  державного  суверенітету,
конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного
і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від
розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку
окремих  організацій,  груп  та  осіб,  а  також  забезпечення  охорони  державної
таємниці?
1. Служби безпеки України;
2. Міністерства оборони України;
3. Головного розвідувального Управління Міністерства оборони України;
4. Ради національної безпеки і оборони України.

Тест 120. Основним завданням якого органу є здійснення в установленому порядку
прикордонного  контролю  і  пропуску  через  державний  кордон  України  осіб,
транспортних засобів, вантажів та іншого майна, а також виявлення і припинення
випадків незаконного їх переміщення?
1. Державної прикордонної служби України;
2. Міністерства доходів і зборів України;
3. Державної міграційної служби України;
4. Служби безпеки України;

Тест  121.  Основними  завданнями  якого  органу  є  забезпечення  формування
державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від
надзвичайних  ситуацій  та  запобігання  їх  виникненню,  ліквідації  надзвичайних
ситуацій,  рятувальної  справи,  гасіння  пожеж,  пожежної  та  техногенної  безпеки,
діяльності  аварійно-рятувальних  служб,  профілактики  травматизму
невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності?
1. Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
2. Міністерства оборони України;
3. Ради національної безпеки і оборони України;
4. підрозділів цивільного захисту.

Тест  122.  Основним  завданням  якого  органу  є  формування  та  забезпечення
реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина,
власності, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань, … ?
1. Служби безпеки України;



2. Головного штабу МВС України; 
3. Міністерства внутрішніх справ України;
4. Міністерства оборони України.

Тест  123.  Основними завданнями якого інституту держави є охорона та оборона
важливих державних об’єктів, виправно-трудових і лікувально-трудових установ,
об’єктів  матеріально-технічного  та  військового  забезпечення  Міністерства
внутрішніх справ України?
1. Державної служби охорони МВС України;
2. Управління державної охорони України;
3. внутрішніх військ МВС України;
4. Міністерства внутрішніх справ України.

Тест 124. Основним завданням якого органу є формування і забезпечення реалізації
державної правової політики, політики у сфері адаптації законодавства України до
законодавства ЄС, політики з питань банкрутства?
1. Міністерства закордонних справ України;
2. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;
3. Верховної Ради України;
4. Міністерства юстиції України .

Тест 125. Основними завданнями якого органу є участь у формуванні та реалізації
державної  політики,  спрямованої  на  інтеграцію  України  в  європейський
політичний,  економічний,  правовий  простір  з  метою  набуття  членства  в
Європейському Союзі, продовження конструктивного партнерства з НАТО? 
1. Міністерства закордонних справ України;
2. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;
3. Служби безпеки України; 
4. Міністерства оборони України.

Тест 126. Хто є Головою Ради національної безпеки і оборони України?
1. Міністр оборони України;
2. Голова Служби безпеки України;
3. Президент України;
4. Прем’єр-міністр України.

Тест 127. На кого покладається стримування збройної агресії  проти України та 
відсіч їй, охорону повітряного простору держави та підводного простору у межах
територіального моря України у випадках,  визначених законом, беруть участь у
заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом?
1. на Міністерство внутрішніх справ України;
2. на Службу безпеки України;
3. на Державну прикордонну службу України;
4. на Збройні Сили України.



Тест  128.  Хто  здійснює  безпосереднє  військове  керівництво  Збройними  Силами
України? 
1. Президент України;
2. Головнокомандувач Збройних Сил України; 
3. Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України; 
4. Міністр оборони України.

Тест 129. Ким затверджується гранична чисельність працівників МВС України?
1. Президентом України;
2. Кабінетом Міністрів України; 
3. Міністром внутрішніх справ України;
4. Верховною Радою України.

Тест 130. Який державний орган забезпечує в порядку, встановленому 
законодавством України, добір та підготовку кандидатів у судді?
1. Міністерство юстиції України;
2. Верховний Суд України;
3. Комітет ВР України з питань правової політики;
4. Вища кваліфікаційна комісія суддів України. 

Тест 131. За рахунок яких джерел фінансуються витрати, пов’язані з утриманням 
працівників дипломатичних представництв України за кордоном?
1. за кошти української діаспори;
2. за кошти країни, де знаходиться така установа;
3. за кошти Державного бюджету України;
4. за кошти, отримані від господарської діяльності цих установ.

Тест 132. Посол або посланник України приступає до виконання своїх службових 
обов’язків у державі перебування з моменту … .
1. вручення  листа  Міністра  закордонних справ  України  Міністру  закордонних справ

держави, до якої він призначений;
2. перетину кордону держави, до якої він призначений;
3. після прийому керівництвом держави, до якої він призначений;
4. вручення вірчої грамоти главі держави, до якої він призначений.



9. КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ

Адміністративне право — це галузь права (сукупність правових норм), що регулює
з  метою  реалізації  завдань  і  функцій  держави  суспільні  відносини  управлінського
характеру,  які  складаються  у  сфері  виконавчої  і  розпорядчої  діяльності  органів
виконавчої  влади,  внутрішньоорганізаційній  діяльності  інших  державних  органів,  а
також  у  процесі  здійснення  громадськими  організаціями,  їх  органами  зовнішніх
юридичне владних повноважень.

Адміністративне право як галузь права — це система юридичних засобів (норми,
відносини,  законодавство,  методи,  форми,  компетенція  суб´єктів,  способи  реалізації
норм),  які  застосовуються для формування публічно-управлінських відносин, а також
організації і забезпечення публічно-управлінської діяльності.

Адміністративне  право як  галузь  законодавства  найчастіше  розглядається  як
сукупність  нормативно-правових  актів,  у  яких  знаходять  зовнішнє  вираження
адміністративно-правові норми.

Адміністративне  право як  галузь  юридичної  науки  являє  собою  систему
теоретичних положень, обґрунтувань і тлумачень, що отримані в результаті дослідження
сутності та змісту адміністративно-правових категорій шляхом застосування наукових
методів пізнання.

Адміністративне  право як  навчальна  дисципліна  —  це  система  знань  про
адміністративно-правову  галузь,  науку  і  законодавство,  що  викладені  в  навчальних
програмах, методичних матеріалах і навчальній літературі.

Адміністративно-правовий метод — це сукупність прийомів впливу, що містяться
в  адміністративно-правових  нормах,  за  допомогою  яких  встановлюється  юридичне
владне  і  юридичне  підвладне  становище  сторін  у  правовідносинах.
   Адміністративно-правовий метод регулювання  складається  з  трьох компонентів:
приписів, заборон, дозволів:
1. приписи — покладення прямого юридичного зобов´язання чинити ті чи інші дії за

умов, передбачених нормою.
2. заборони — фактично це також приписи, але іншого характеру, а саме: покладення

прямих юридичних обов´язків не чинити тих чи інших дій за умов,  передбачених
правовою нормою.

3. дозволи — юридичний дозвіл чинити за умов, передбачених нормою, ті чи інші дії
або утриматися від їх вчинення за своїм бажанням.
Адміністративно-правова  норма —  це  обов´язкове  правило  поведінки,  що

встановлене й охороняється державою, метою якого е регулювання суспільних відносин,
що виникають, змінюються і припиняються у сфері публічного управління.

Акт тлумачення норм права — це акт-документ, який містить роз´яснення змісту і
порядку застосування правової норми, сформульоване уповноваженим органом у рамках
його  компетенції,  і  має  обов´язкову  силу  для  всіх,  хто  застосовує  норми,  що  роз
´ясняються.

Акт вживання норм права — результат вживання права, офіційний акт- документ
компетентного  органу,  що  містить  індивідуальне  державно  -  власне  веління  по
вживанню права.

Адміністративно-правові  відносини  -  це  система  прав  та  обов´язків  органів
виконавчої влади, посадових осіб і  службовців, громадян та інших суб´єктів, а також
взаємозв´язок між ними в результаті здійснення виконавчої влади, надання державних
управлінських послуг та відповідальності у сфері державного управління.



Адміністративний примус — це владне, здійснюване в односторонньому порядку
та передбачених правовими нормами випадках застосування від імені держави до суб
´єктів правовідносин, по-перше, заходів попередження правопорушень, по-друге, заходів
припинення  правопорушень,  потрете,  заходів  відповідальності  за  порушення
нормативно-правових установлень.

Акти  органів  прокуратури -  протест,  подання,  припис,  постанова,  поряд  із
судовими  актами  -  також є  реагуванням  на  порушення  законності.  Цими  актами  не
створюються  норми  права,  що  притаманно  для  актів  органів  управління,  юридичні
відносини ці акти також не породжують.

Адвокат -  фізична  особа,  яка  здійснює адвокатську  діяльність  на  підставах  та  в
порядку, що передбачені Законом України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”.

Адвокатська  діяльність -  незалежна  професійна  діяльність  адвоката  щодо
здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.

Адвокатське самоврядування - гарантоване державою право адвокатів самостійно
вирішувати питання організації та діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим
Законом.

Адміністративна відповідальність –  це примусове,  з  додержанням установленої
процедури,  застосування  правомочним  суб’єктом  передбачених  законодавством  за
вчинення адміністративного проступку заходів впливу, які виконані правопорушником.

Адміністративна  відповідальність  –  це  накладення  на  правопорушників
загальнообов’язкових  правил,  які  діють  у  сфері  державного  управління,
адміністративних  стягнень,  що  тягнуть  за  собою  для  цих  осіб  обтяжливі  наслідки
матеріального чи морального характеру.

Адміністративна  відповідальність  –  це  обов’язок  особи,  яка  скоїла
адміністративний проступок,  нести  відповідальність  за  свої  протиправні  дії  у  межах
встановленого законом стягнення.

Адміністративна  відповідальність  відрізняється  від  дисциплінарної тим,  що
суб'єкт адміністративного проступку не перебуває в службовій залежності від органу чи
посадової особи, які притягають його до адміністративної відповідальності. 

Адміністративна  дієздатність  —  це  здатність  громадянина  реалізовувати  надані
права і виконувати покладені на нього обов'язки.

Адміністративна  правоздатність  —  це  здатність  мати  суб'єктивні  права  та
обов'язки, передбачені нормами адміністративного права. Вона виникає з народженням
громадянина і припиняється з його смертю.

Адміністративні права громадян. 
У адміністративно-правовій науці прийнято виділяти три групи прав громадян: 
а) соціально-економічні (право на працю, матеріальне забезпечення, право на освіту, на

охорону здоров'я. Вони становлять основу правового становища громадян); 
б)  політичні  права  і  свободи  (це  права  на  свободу  думки,  совісті,  релігії,  зібрань,

мітингів, демонстрацій, об'єднання в політичні партії; право вносити пропозиції до
державних органів і  критикувати недоліки,  оскаржувати в  суді  дії  посадових осіб;
право на судовий захист. Сюди також належать право обиратися і бути обраним у ради
будь-якого рівня; право на користування досягненнями культури,  свободу наукової,
технічної, художньої творчості); 

в)  особисті  права  і  свободи  (це  права,  які  пов'язані  з  виконанням  громадянами  дій,
спрямованих на задоволення особистих потреб).
Адміністративно-правовий  метод  —  це  сукупність  правових  засобів  і  способів

(прийомів), які застосовують органи управління для забезпечення регулюючого впливу



норм адміністративного права на суспільні відносини.
Адміністративно-правові відносини — це суспільні відносини у сфері державного

управління,  учасники  яких  виступають  носіями  прав  і  обов'язків,  урегульованих
нормами адміністративного права. 

Адміністративно-правові  обов'язки  громадян —  це  встановлені  державою  і
адресовані  громадянам вимоги діяти в  певних рамках та  межах.  Вони витлумачені  в
адміністративно-правових нормах, які регламентують численні правила поведінки.
За своїм змістом адміністративно-правові обов'язки поділяються на два види: 
а) обов'язок здійснювати певні дії (отримувати паспорт, сплачувати штраф тощо); 
б)  обов'язок  утримуватися  від  певних  дій,  які  розцінюються  як  правопорушення  (не
порушувати громадський порядок).

Адміністративний примус – це владне, здійснюване в односторонньому порядку та
передбачене правовими нормами випадках застосування від імені держави до суб’єктів
правовідносин, по – перше, заходів попередження правопорушень, по – друге,  заходів
припинення  правопорушень,  по  –  третє,  заходів  відповідальності  за  порушення
нормативно – правових установлень.

Адміністративно-правовий  режим  –  це  певне  поєднання  адміністративно  -
правових  засобів  регулювання,  що  проявляється  в  централізованому  порядку,
імперативному  методі  правового  впливу  та  юридичній  нерівності  суб’єктів
правовідносин.

Адміністративний  арешт  (ст.  32  КУпАП)  є  найбільш  суворим  з  усіх  видів
адміністративних  стягнень.  Тому  законодавець  прямо  зазначає.  Що  дане  стягнення
застосовується  лише  у  виняткових  випадках  за  окремі  види  адміністративних
правопорушень.  Призначається  тільки  судом (суддею)   на  строк  до  15  діб.  Його  не
застосовують до вагітних жінок, жінок, що мають дітей віком до 12 років, осіб. Які не
досягли 18 років, інвалідів 1 і 2 груп, а також військовослужбовців, призваних на збори
військовозобов’язаних, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ
(ст. 15 КупАП).

Адміністративне правопорушення – це конкретне діяння (факт, явище, подія), що
відбулося у реальній дійсності. 

Адміністративне  провадження  –  це  адміністративно-процесуальна  діяльність,
здійснена  в  межах  розгляду  конкретної  адміністративної  справи  про  адміністративні
правопорушення.

Адміністративний процес є частиною виконавчо-розпорядчої діяльності, оскільки
становить  врегульовані  процесуальними  нормами  управлінські  відносини,  та
юридичним вираженням управлінської діяльності; по-друге, адміністративний процес не
обмежується діяльністю щодо розгляду спорів і життя примусових заходів, а включає
також діяльність з реалізації регулятивних норм, діяльність, так би мовити, позитивного,
організуючого характеру; по-третє,   адміністративний процес  реалізується суб’єктами
які: 
1. належать  до  різних   структур  державного  апарату,  наприклад,  до  МВС,  судів,

податкової адміністрації;
2. різняться правовою природою, оскільки серед них є як органи держави, так і органи

місцевого самоврядування;
3. поряд  з  вирішенням  адміністративних  справ,  вони  виконують  не  менш  важливі

управлінські функції, наприклад, аналітичну.
Адміністративно-процесуальні норми –  встановлені або санкціоновані державою

обов’язкові  правила,  відповідно  до  яких  регламентується  порядок  вирішення



адміністративних справ, порядок реалізації матеріальних норм  адміністративного права.
Адміністративно-правові норми регулюють відносини у сфері виконавчої діяльності.

Адміністративно-процесуальні  правовідносини  –  це  такі  регульовані  правом
суспільні  відносини,  що складаються з  приводу вирішення індивідуально-конкретних
справ у сфері функціонування ланок адміністративного устрою.

Адміністративне  стягнення  є  мірою  відповідальності  і  застосовується  з  метою
виховання  особи,  яка  вчинила  адміністративне  правопорушення,  в  дусі  додержання
законів,  а  також  запобігання  вчиненню  нових  правопорушень  як  самим
правопорушником, так і іншими особами. Сутність і мета адміністративного стягнення
закріплені в ст. 23 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Адміністративна  юрисдикція  –  це  юридично  оформлене  право  уповноважених
органів  (посадових  осіб)  здійснювати  свої  функції  щодо  встановлених  об’єктів,
структур, сфер.

Акти  цивільного  стану —  це  засвідчені  державою  факти  народження,  смерті,
одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміни прізвища, імені, по
батькові. Вони є юридичними фактами, з якими закон пов'язує виникнення, зміну або
припинення відповідних прав і обов'язків.

Акти цивільного  стану  підлягають обов'язковій  реєстрації  в  органах реєстрації
актів  цивільного  стану.  Згідно  з  Законом  України  "Про  органи  реєстрації  актів
цивільного стану"1, їх систему становлять відділи реєстрації актів цивільного стану в
Автономній Республіці Крим, в областях, містах і районах, а в сільській місцевості —
виконавчі комітети сільських і селищних рад.

Відповідальність  посадових  осіб.  Порушення  встановленого  порядку
адміністративно-процесуальної діяльності,  бюрократичне ставлення до громадян та їх
звернень  тягне  за  собою  застосування  до  винуватців  заходів  дисциплінарної,
матеріальної та кримінальної відповідальності.

Виправні роботи (ст. 31 КУпАП) – захід адміністративного стягнення, що поєднує в
собі  аспекти  матеріально-обмежувального  впливу.  Застосовуються  на  строк  до  двох
місяців  з   відбуванням  їх  за  місцем  постійної  роботи  правопорушника  та  з
відрахуванням до 20 % його заробітку в доход держави. Вони можуть накладатися тільки
за рішенням суду або судді. У цьому його відмінна риса в порівнянні з іншими видами
стягнень. 

Виправні  роботи застосовуються  тільки до правопорушників,  що мають  постійну
роботу.

Видворення за межі України як міра адміністративного стягнення застосовується за
рішенням органів внутрішніх справ або Служби безпеки України виключно до іноземців
та  осіб  без  громадянства  за  порушення  правил  перебування  на  території  України.
Застосування  даної  міри  передбачене  ст.  24  КУпАП  і  ст..32  Закону  України  „Про
правовий статус іноземців”.

Воєнний  стан  –  це  особливий  правовий  режим,  що  вводиться  в  Україні  або  в
окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній
незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним
органам  державної  влади,  військовому  командуванню  та  органам  місцевого
самоврядування  повноважень,  необхідних  для  відвернення  загрози  та  забезпечення
національної  безпеки,  а  також  тимчасове,  зумовлене  загрозою,  обмеження
конституційних  прав  і  свобод  людини  і  громадянина  та  прав  і  законних  інтересів
юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.



Главою  дипломатичного  представництва  України  є  посол,  посланник  або
повірений у справах.  Він є  головним представником України в  державі  перебування,
здійснює керівництво,  координацію та  контроль  за  діяльністю всіх  установ  України,
спеціалістів, посадових та інших осіб, які перебувають у цій державі.
Главою дипломатичного представництва України, членами дипломатичного персоналу
можуть  бути  тільки  громадяни  України,  а  членами  адміністративно-технічного  й
обслуговуючого  персоналу  —  як  громадяни  України,  так  і  громадяни  держави
перебування за  відповідного повідомлення Міністра закордонних справ цієї  держави.
Президент України за поданням Міністра закордонних справ України може призначити
главу  дипломатичного  представництва  або  члена  його  персоналу  одночасно
представником  України  при  будь-якій  міжнародній  організації.  Дипломатичне
представництво  України  в  іноземній  державі  може  одночасно  представляти  інтереси
України в інших державах за їх згодою.

Головними завданнями Фонду державного майна України є:  захист  майнових
прав України на її  території  та за кордоном; здійснення прав розпорядження майном
державних  підприємств  у  процесі  їх  приватизації,  створення  спільних  підприємств;
здійснення  повноважень  орендодавця  майна  державних підприємств  і  організацій,  їх
структурних підрозділів.

Джерела адмін. права   –  це акти суб’єктів публічного управління, що регулюють
виконавчо – розпорядчу діяльність складаються з адміністративно – правових норм.

Департамент державної виконавчої служби:
Основні завдання:
1. забезпечення  формування  і  реалізації  державної  політики  у  сфері  організації

примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб);
2. забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень у порядку,

встановленому законодавством.
Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1. організовує,  забезпечує та контролює примусове виконання рішень у випадках,
передбачених законом;

2. організовує  інформаційне  забезпечення  виконавчого  провадження,  зокрема
електронного  документообігу,  забезпечує  ведення  Єдиного  державного  реєстру
виконавчих проваджень та здійснює контроль за внесенням державними виконавцями
відомостей про вчинені виконавчі дії;

3. здійснює  державний  нагляд  та  контроль  за  додержанням  законодавства  про
виконавче провадження, правильністю, своєчасністю та повнотою вчинення виконавчих
дій державними виконавцями;

4. надає державним виконавцям роз'яснення та рекомендації з питань примусового
виконання рішень.

5. забезпечує контроль за роботою структурних підрозділів територіальних органів
Мін'юсту,  що забезпечують  здійснення  повноважень  у  сфері  примусового  виконання
рішень;

6. бере  участь  у  міжнародному  співробітництві  у  сфері  примусового  виконання
рішень, налагоджує і підтримує зв'язки з міжнародними організаціями;

7. організовує та контролює роботу державних виконавців, вживає заходів щодо її
поліпшення,  здійснює  керівництво  та  проводить  перевірку  діяльності  структурних
підрозділів територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують здійснення повноважень
у сфері організації примусового виконання рішень;

8. здійснює інші функції в межах повноважень Департаменту.



Державна  митна  служба  України  є  центральним  органом  виконавчої  влади,
який  забезпечує  проведення  в  життя  державної  митної  політики,  організовує
функціонування  митної  системи,  здійснює  керівництво  дорученою  йому  сферою
управління, несе відповідальність за її стан і розвиток.

Державна митна служба України  у  межах  своїх  повноважень  на  основі  та  на
виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання. У
випадках,  передбачених  законодавством  України,  її  рішення  є  обов'язковими  для
виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та
громадянами.

Державну  митну  службу  України  очолює Голова,  якого  призначає  Президент
України. Голова має своїх заступників, розподіляє між ними обов'язки, визначає ступінь
відповідальності  заступників Голови та керівників підрозділів центрального  апарату
Державної митної служби України.

Державна таємниця – це інформація, певні відомості, несанкціонований доступ до
яких може заподіяти шкоду інтересам держави.  

Державне  управління     –   функція  держави,  яка  притаманна  спеціальним
організаційним структурам (органам).

Державне управління закордонними справами — це діяльність органів держави,
спрямована  на  здійснення  зовнішньої  політики  України.  Відповідно  до  ст.  18
Конституції  України  зовнішньополітичну  діяльність  України  спрямовано  на
забезпечення  її  національних  інтересів  і  безпеки  шляхом  підтримання  мирного  й
взаємовигідного  співробітництва  з  членами  міжнародного  співтовариства  за
загальновизнаними принципами й нормами міжнародного права.

Дипломатичне представництво України є постійно діючою установою України за
кордоном, яку покликано підтримувати офіційні  міждержавні  відносини,  здійснювати
представництво України,  захищати інтереси України,  права  та  інтереси її  громадян і
юридичних осіб.
До  функцій  дипломатичного  представництва  України  належить:  представництво
України в державі перебування та підтримання з цією державою офіційних відносин;
захист інтересів України, прав та інтересів її громадян і юридичних осіб у цій державі;
ведення переговорів з її урядом. Крім цього, дипломатичне представництво займається
з'ясуванням усіма законними засобами становища й подій у державі  перебування та
інформує  про  них  відповідні  органи  України,  поширенням  у  державі  перебування
інформації  про  становище  в  Україні  й  події  міжнародного  життя,  розвитком
співробітництва в галузі економіки, культури й науки. Дипломатичне представництво
України  за  дорученням  Міністра  закордонних  справ  України  може  виконувати  і
консульські функції.
     Дисципліна – це режим свідомого підпорядкування та суворого дотримання правил
поведінки, узгодженість в діях, передовсім державних службовців по виконанню ними
загальних  і  посадових  обов’язків  та  розпоряджень  керівництва.  Загальновідомо,  що
заходи, які забезпечують законність, допомагають підтримувати і службову дисципліну.

Дисциплінарний  проступок,  що  є  підставою  для  притягнення  винної  особи  до
дисциплінарної  відповідальності,  —  це  протиправне  діяння  (дія  або  бездіяльність)
працівника,  який  порушує  встановлений  на  підприємстві,  в  організації  чи  установі
внутрішній  трудовий  розпорядок.  Цей  проступок  може  виявитися  в  порушенні
службової,  у  тому  числі  трудової,  дисципліни  й  тягне  за  собою  передбачену
законодавством дисциплінарну відповідальність, виражену в накладенні керівником на



винних дисциплінарних стягнень.
Дисциплінарні правопорушення здебільшого пов'язані зі службовими, трудовими

обов'язками  винної  особи.  Проте  не  завжди  ця  умова  є  необхідною  для  віднесення
проступку до дисциплінарних. Наприклад, окремі дії працівників транспорту, вчинені
під  час  виконання  ними  службових  обов'язків,  розглядають  як  адміністративні
правопорушення  (випуск  на  лінію  транспортних  засобів,  технічний  стан  яких  не
відповідає встановленим вимогам).

Іноземними  суб'єктами господарської  діяльності  є  суб'єкти  господарської
діяльності, що мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання за
межами України.  

Загальна  частина  адміністративного  права  об'єднує  норми,   що  закріплюють
принципи державного управління, правове становище суб'єктів адміністративного права,
форми і методи виконавчої та розпорядчої дільності: адміністративний процес, засоби
забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні. 

Загальний  нагляд  прокуратури  –  це  нагляд  за  виконанням  законів  органами
виконавчої  влади,  підприємствами,  установами,  організаціями,  посадовими  особами,
громадянами. У випадку порушення законодавства важливим є виявлення причин, що
призвели до цього.

Законність –  це режим відповідності суспільних відносин законам і  підзаконним
нормативно-правовим  актам  держави,  що  утворюються  в  результаті  їх  неухильного
здійснення всіма суб’єктами права.  Всі  рішення,  прийняті  органом виконавчої  влади,
мають відповідати чинному законодавству і при цьому не виходити за межі повноважень
цього органу.

Законність і дисципліна – це обов’язкові риси правової держави, сукупність форм і
методів державного управління, які відображаються в законодавстві і з допомогою яких
держава регулює взаємовідношення у суспільстві.

Закордонними органами МЗС України є дипломатичні представництва України,
консульські установи, місії України за кордоном.

Засобами  масової  інформації вважаються  періодичні  і  такі,  що  продовжуються,
видання,  які  виходять під постійною назвою, з  періодичністю один і  більше номерів
(випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію.

Звичайне провадження – здійснюється у більшості справ і детально регламентоване
чинним  законодавством.  Воно  передбачає  складання  протоколу  та  визначає  зміст,
запобіжні заходи і порядок їх застосування; права й обов’язки учасників провадження;
порядок розгляду справ; факти, обставини, що є доказами.

Зовнішньоекономічна діяльність — діяльність суб'єктів господарської діяльності
України  та  іноземних  суб'єктів  господарської  діяльності,  побудована  на
взаємовідносинах  між  ними,  що  має  місце  як  на  території  України,  так  і  за  її
межами.  Вказана  діяльність  держави  реалізується  у  митній  політиці,  під  якою
розуміється  система  принципів  та  напрямів  діяльності  держави  у  сфері
забезпечення своїх економічних  інтересів та безпеки за допомогою митно-тарифних
та нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі.

Зона  митного  контролю —  місце,  визначене  митними  органами  в  пунктах
пропуску через митний кордон України або в інших місцях митної території України,
в межах якого митні органи здійснюють митні процедури.

Зона  спрощеного  митного  контролю —  частина  зони  митного  контролю  з
належним  технічним  та  інформаційним  обладнанням  для  здійснення  контролю  у
спрощеному порядку.



До іноземців  законодавство  України  відносить  осіб,  які  належать  до  категорії
громадян іноземних держав і не є громадянами України, а також осіб без громадянства,
тобто осіб, які не належать до громадян будь-якої держави.
Іноземець може отримати дозвіл на імміграцію та іммігрувати на постійне проживання,
якщо він: 
а) має в Україні законне джерело існування; 
б)  перебуває  у  близьких  родинних  відносинах  (батько,  мати,  діти,  брат,  сестра,
подружжя, дід, баба, онуки) з громадянами України; 
в) перебуває на утриманні громадянина України; 
г) має на своєму утриманні громадянина України; 
д) в інших передбачених законами України випадках.

Іноземці,  які  прибули  в  Україну  на  законній  підставі,  можуть  тимчасово
перебувати на її території за національним паспортом, який має бути зареєстрований у
МЗС України та його представництвах, або в готелях чи в органах внутрішніх справ.
Деякі  категорії  іноземців  звільнено  від  такої  реєстрації  (глави  держав  і  урядів
зарубіжних країн, члени парламентських і урядових делегацій та інші особи).

Іноземцям може бути заборонено в'їзд  в  Україну  й виїзд  з  України,  якщо це
необхідно в інтересах забезпечення безпеки України або охорони громадського порядку
та в інших випадках. Транзитний проїзд іноземців через територію України дозволяють
за наявності в них транзитної візи, візи країни призначення, проїзних квитків або інших
документів, що підтверджують транзитний характер поїздки, якщо інше не передбачено
законодавством України.

Інформація  — це  документовані  або  публічно  оголошені  відомості  про  події  та
явища,  що  відбуваються  у  суспільстві,  державі  та  навколишньому  природному
середовищі.
Відповідно до ст. 9 Закону України "Про інформацію", всі громадяни України, юридичні
особи  і  державні  органи  мають  право  на  інформацію,  що  передбачає  можливість
вільного  одержання, використання, поширення та зберігання відомостей,  необхідних їм
для  реалізації  ними  своїх  прав,  свобод  і  законних  інтересів,  здійснення  завдань  і
функцій.

Консульські  установи  України (Консульське  управління  МЗС  України,
представництва  МЗС  України  в  Україні,  консульські  відділи  дипломатичних
представництв  України,  генеральні  консульства,  консульства,  віце-консульства  та
консульські агентства) захищають за кордоном права та інтереси України, юридичних
осіб,  громадян  України,  сприяють  розвиткові  дружніх  відносин  України  з  іншими
державами, розширенню економічних, торговельних, науково-технічних, гуманітарних,
культурних, спортивних зв'язків і туризму, а також сприяють вихідцям з України та їх
нащадкам у підтримці контактів з Україною.

Консул  веде  облік  громадян  України,  які  постійно  проживають  або  тимчасово
перебувають  у  його  консульському  окрузі,  приймає  письмові  й  усні  звернення
юридичних осіб  і  громадян України та  іноземних юридичних осіб  і  громадян,  надає
допомогу  у  виконанні  службових  обов'язків  членам державних делегацій  України  та
іншим представникам державних органів України, органів місцевого самоврядування, а
також  керівникам  державних  підприємств  і  установ,  які  перебувають  у  межах  його
консульського округу.

Консул також здійснює ведення військового обліку громадян України, виконує
доручення слідчих або судових органів України, обов'язки нотаріуса, реєстратора актів
громадянського  стану,  функції  охорони  та  розпорядження майном громадян  України;



контролює  додержання  законодавства  держави  перебування  й  договорів,  укладених
Україною з цією державою, та міжнародних договорів,  учасниками яких є Україна й
держава перебування, щодо громадян України, які перебувають під арештом, затримані
чи позбавлені  волі  в іншій формі,  відбувають покарання або пропали безвісти.  Крім
цього, на консула покладено вирішення питань щодо паспортів громадян України та віз
на  в'їзд  в  Україну,  виїзд  з  України  й  транзитний  проїзд  через  територію  України  й
питань, пов'язаних із громадянством.

Контроль –  основний засіб  забезпечення законності  й  дисципліни у  державному
управлінні, один з найважливіших документів державного управління.

Контроль можна охарактеризувати як складову частину (елемент) управління, що
забезпечує  систематичну  перевірку  виконання  Конституції,  законів  України,  інших
нормативних  актів,  додержання  дисципліни  й  правопорядку  та  полягає  у  втручанні
контролюючих  органів  у  оперативну  діяльність  підконтрольних  органів,  наданні  їм
обов'язкових для виконання вказівок, припиненні, зміні чи скасуванні актів управління,
вжитті заходів примусу щодо підконтрольних органів.

Контроль здійснюють:  1) органи законодавчої влади (Верховна Рада України); 2)
Президент України та його Адміністрація; 3) представницький орган АРК — Верховна
Рада АРК; 4) органи виконавчої влади (Кабінет Міністрів України, Рада міністрів АРК,
міністерства,  державні  комітети та  інші центральні  органи виконавчої  влади,  місцева
державна  адміністрація,  адміністрація  підприємств,  установ,  організацій;  5)  судові
органи (Конституційний Суд України, суди загальної юрисдикції, арбітражні суди); 6)
спеціальні контролюючі органи — державні інспекції та служби (пожежна, санітарна,
автомобільна  та  інші  інспекції,  Державна  податкова  адміністрація,  Державна  митна
служба  тощо);  7)  органи  місцевого  самоврядування  (місцеві  ради  та  їх  виконавчі
органи).
За  сферою  діяльності,  яка  підлягає  контролю,  контроль  поділяють  на  відомчий,
міжвідомчий і над (або поза) відомчий.

Відомчий  контроль здійснюють  міністерства  та  відомства  всередині  відповідної
структури  (тому  його  ще  називають  внутрішньовідомчим  або  просто  внутрішнім
контролем).  Такий  контроль  тісно  пов'язаний  із  завданнями,  що  стоять  перед
міністерствами й відомствами.

Сутність  міжвідомчого  контролю полягає  в  тому,  що  його  здійснює  орган
міжгалузевої  компетенції  за  виконанням  загальнообов'язкових  правил,  які  діють  у
відповідній сфері.

Першою  особливістю  міжвідомчого  контролю є  те,  що  він  виключає
підпорядкованість,  тобто  здійснюється  органом  іншої  відомчої  належності.  Друга
особливість такого контролю полягає в тому, що коло питань, яке має право перевіряти
орган міжвідомчого контролю, є вузьким, спеціальним, тобто прив'язане до завдань, які
стоять перед цим органом.

Контроль здійснюють у формі перевірок (обстеження й вивчення окремих напрямів
фінансово-господарської  діяльності,  за  результатами  якої  складають  довідку  або
доповідну  записку),  ревізій  (документальний  контроль  фінансово-господарської
діяльності, за наслідками якої складають акт), витребування звітів тощо.

Контроль органів судової  влади –  це заснована на законі  діяльність судів  щодо
перевірки  правомірності  актів  і  дій  органів  виконавчої  влади,  їх  посадових  осіб  із
застосуванням, якщо виникає необхідність, правових санкцій. 

Контроль органів судової влади — специфічний вид контролю в сфері державного
управління.  Особливість  цього  контролю  полягає  в  тому,  що  його  здійснюють  не



систематично,  не  повсякденно,  як,  наприклад,  контроль  з  боку  спеціалізованих
контролюючих  органів  або  прокурорський  нагляд  за  законністю  в  державному
управлінні,  а  одноразово  під  час  розгляду  справ  (адміністративних,  цивільних,
кримінальних).

Судовий  контроль  в  управлінні  можна  класифікувати  за  двома  основними
напрямами: за видом суду, який здійснює контроль, і за формою втручання в діяльність
підконтрольного  органу.  В  останньому  випадку  виділяють  пряму  (безпосередню)  та
непряму (опосередковану) форми втручання. 

В  Україні  судовий  контроль  здійснюють Конституційний  Суд  України,  суди
загальної компетенції та господарські суди.

Конфіскація  предмета,  який  став  знаряддям  вчинення  або  безпосереднім
об’єктом адміністративного правопорушення (ст..29 КУпАП) полягає  в примусовій
безоплатній  передачі  цього  предмета,  грошей  у  власність  держави.  Конфіскація
провадить тільки щодо речей, безпосередньо зв’язаних із проступком і прямо названих у
законі (рушниць та інших знарядь полювання, транспортних засобів тощо).

Матеріальною  і  фінансовою  основою  місцевого  самоврядування є  рухоме  і
нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, які є
власністю територіальних громад сіл,  селищ,  міст,  районів  у  містах,  а  також об'єкти
їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад. Від
імені  територіальної  громади  управління  комунальним  майном  здійснює  сільська,
селищна, міська рада.

Метод адмін. права         –  це сукупність правових засобів і способів, за допомогою
яких здійснюється владний вплив суб’єктів на об’єкти управлінських відносин.

Методи  державного  управління  – це  різні  способи,  прийоми  та  засоби
цілеспрямованого, організуючого впливу суб’єктів управління на об’єкти, які віднесені
до їх  ведення,  це  способи  цілеспрямованого  впливу  на  поведінку  громадян,  а  також
діяльність підприємств і організацій, органів, служб та службовців апарату виконавчої
влади в інтересах забезпечення виконання вимог законодавства.

Міністерство закордонних справ України (далі — МЗС України) є  центральним
органом  виконавчої  влади,  забезпечує  в  межах  своїх  повноважень  проведення
зовнішньої  політики  України  й  здійснює  координацію  всіх  учасників
зовнішньополітичних зв'язків держави.
У ході  своєї  діяльності  МЗС України: бере  участь  у  здійсненні  зовнішньополітичної
діяльності  держави;  розробляє  пропозиції  щодо  засад  зовнішніх  зносин  і  в
установленому порядку подає їх Президентові України; розробляє й подає Президентові
та  Кабінету Міністрів  України пропозиції  щодо ініціатив  міжнародного характеру  та
заходів,  спрямованих  на  підвищення  ефективності  співпраці  України  з  іноземними
державами й міжнародними організаціями тощо.

Міністерство юстиції України — центральний орган виконавчої влади в Україні,
що організовує здійснення державної правової політики, керує дорученою йому галуззю
управління, несе відповідальність за її стан і розвиток.
Основними завданнями Міністерства юстиції є:
1. здійснення державної правової політики;
2. підготовка пропозицій щодо правової реформи в Україні;
3. вдосконалення законодавства і розробка проектів міжнародних актів;
4. здійснення  правової  експертизи  та  реєстрації  нормативних  актів,  а  також

систематизація законодавства України;
5. забезпечення захисту прав і свобод людини та громадянина;



6. організація і виконання судових рішень;
7. експертне забезпечення правосуддя;
8. розвиток правової інформатизації;
9. формування у громадян правового світогляду;
10.ведення міжнародного правового співробітництва

Митний  режим  є  постійним,  загальнодержавним  режимом  переміщення  через
державний  кордон  товарів,  вантажів  і  транспортних  засобів.  Він  закріплюється
системою встановлених юридичних норм,  що регулюють діяльність по переміщенню
матеріальних цінностей через митний кордон України.

Митниця  є  митним  органом,  який  безпосередньо  забезпечує  виконання
законодавства  України  з  питань  митної  справи,  справляння  податків  і  зборів  та
виконання інших завдань, покладених на митну службу України.

Митниці  розташовуються  на  митному  кордоні  України,  що  співпадає  з
державним кордоном України,  в  пунктах пропуску на державному кордоні  України,
через які  здійснюється залізничне,  автомобільне,  морське,  річкове,  повітряне та інше
сполучення, а також в інших районах митної території України; в пунктах, розміщених
на митному кордоні України, там, де він співпадає з межами спеціальних митних зон,
а також на території спеціальних митних зон.

Митний пост не є самостійним структурним елементом митної системи і не має
статусу  юридичної  особи.  Він  знаходиться  в  зоні  діяльності  митниці,  якій
підпорядкований.  Митні  пости  розташовуються  з  урахуванням  таких  факторів,  як
наявність  автомобільних  і  залізничних  магістралей,  авіаційних,  морських  та
річкових  портів,  а  також  залежно  від  потреб  практики  зовнішньоекономічної
діяльності. У зоні своєї діяльності митний пост практично повністю виконує функції
митниці.
До системи митних органів України належать  спеціалізовані  митні управління та
організації  Державної  митної  служби  України,  які  забезпечують  ефективну
діяльність  митних  органів:  організації,  що  спеціалізуються  на  митних  операціях  з
вантажами,  автотранспортні  митні  господарства,  постачальні  митні  господарства,
митні лабораторії, кінологічні служби, обчислювальні центри. 

Митний контроль - це сукупність заходів, що здійснюються митними органами
в  межах  своєї  компетенції  з  метою  забезпечення  додержання  норм  цього  Кодексу,
законів  та  інших  нормативно-правових  актів  з  питань  митної  справи,  міжнародних
договорів України, укладених в установленому законом порядку.

Митним  кордоном  України  є  межі  митної  території  України.   Митний  кордон
України  збігається  з  державним  кордоном  України,  за  винятком  меж  території
спеціальних  митних  зон. Межі території спеціальних митних зон становлять митний
кордон України. 

Митні органи — спеціально уповноважені органи виконавчої влади в галузі митної
справи,  на  які  відповідно  до  цього  Кодексу  та  інших  законів  України  покладено
безпосереднє здійснення митної справи.

Митні  правила —  встановлений  законодавством  України  порядок  переміщення
товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

Митний режим —  сукупність  норм,  встановлених  законами  України  з  питань
митної  справи,  що залежно від  заявленої  мети переміщення товарів і  транспортних
засобів  через  митний  кордон  України  визначають  порядок  такого  переміщення  та
обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються.



Митна  справа  є  складовою  зовнішньополітичної  і  зовнішньоекономічної
діяльності  України.  У митній справі  Україна  додержується  визнаних  у  міжнародних
відносинах  систем  класифікації  та  кодування  товарів,  єдиної  форми декларування
експорту  та  імпорту  товарів,  митної  інформації,  інших  міжнародних  норм  і
стандартів.

Митна територія України це територія, яка зайнята сушею, територіальне море,
внутрішні води і повітряний простір, а також штучні острови, установки і споруди, що
створюються  у  виключній  морській  економічній  зоні  України,  на  які  поширюється
виключна юрисдикція України.

Нагляд  має  за  мету  виявлення  та  попередження  правопорушень,  усунення  їх
наслідків і притягнення винних до відповідальності, без права втручатися в оперативну
й господарську діяльність піднаглядних об'єктів, зміни чи скасування актів управління.

Нагляд – має  мету виявляти і попереджувати правопорушення, усувати їх наслідки
шляхом  застосування  форм  прокурорського  реагування  без  права  самостійно
притягувати винних до правової відповідальності.

Нагляд здійснює єдиний державний орган — прокуратура.
Головне ж,  чим відрізняється контроль від нагляду, — це те, що контролюючий

орган  має  право  втручатися  в  оперативну  діяльність  підконтрольного  об'єкта  (іноді
підміняючи  собою  керівний  орган  цього  об'єкта)  й  самостійно  притягувати
правопорушників до юридичної відповідальності, в той час як прокуратуру позбавлено
таких можливостей.

Національна поліція  України  -  це  центральний  орган  виконавчої  влади,  який
служить  суспільству  шляхом  забезпечення  охорони  прав  і  свобод  людини,  протидії
злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.
Діяльність поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра внутрішніх справ України згідно із законом.
Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах:
1) забезпечення публічної безпеки і порядку;
2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;
3) протидії злочинності;
4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих,
економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої
допомоги.

Нотаріат  в  Україні —  це  система  органів  і  посадових  осіб,  на  які  покладено
обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти
інші нотаріальні дії з метою надання їм юридичної вірогідності.

Завданнями нотаріальної  служби є:  охорона прав і  законних інтересів  громадян,
юридичних осіб та держави, їх власності шляхом здійснення певних нотаріальних дій;
профілактика правопорушень; зміцнення законності.

Об’єкт  адміністративно-процесуальних  правовідносин  –  це  такий  зовнішній
предмет  чи  явище,  котрий  певним  чином  зв’язаний  із  правовою  нормою,  тобто
знаходиться в сфері дії права.

Об’єднання  громадян  —  це добровільне  громадське  формування,  створене  на
основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод. 

Обмеження правоздатності полягає в тому,.  що в результаті  дії  адміністративно-
правових норм відбувається:
1) звуження кола прав. Уданому випадку конкретний громадянин повністю або частково
позбавляється  деяких  прав,  наданих  йому  особисто.  Наприклад,  позбавлення  права



керування  транспортними  засобами  в  результаті  здійснення  правопорушення,
передбаченого ст. 130 КпАП (управління транспортними засобами в стані сп'яніння);
2)  покладання на громадян додаткових обов'язків.  У цьому випадку на  громадянина,
поза  його  волею,  в  адміністративному  порядку  органом  управління  покладаються
додаткові обов'язки. Такі обов'язки можуть бути персоніфікованими, тобто зверненими
до конкретної особи, обов'язок відбувати таке адміністративне стягнення, як виправні
роботи. Можуть мати загальний характер, наприклад, обов'язок дотримуватися певних
правил при перебуванні в районах епідемій, епізоотій, екологічних катастроф; обов'язок
дотримуватись  режимних  вимог  при  роботі  з  літературою обмеженого  використання
тощо.

Обставини,  що  пом’якшують  відповідальність  за  адміністративні
правопорушення є: щире розкаяння винного, відвернення винним шкідливих наслідків
правопорушення, добровільне відшкодування збитків, або усунення заподіяної шкоди,
вчинення правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання або при збігу
тяжких  особистих  чи  сімейних  обставин,  вчинення  правопорушення  неповнолітнім,
вчинення  правопорушення  вагітною  жінкою,  або  жінкою,  яка  має  дитину  віком  до
одного року.  Перелік  обставин,  що пом’якшують відповідальність,  не  є  вичерпним і
може бути розширений.

Обставини,  що  обтяжують  відповідальність  за  вчинення  адміністративного
правопорушення є  продовження  протиправної  поведінки,  незважаючи  на  вимогу
уповноважених на те осіб припинити її, повторне вчинення правопорушення протягом
року  після  вчинення  однорідного  правопорушення,  за  яке  особу  вже  було  піддано
адміністративному стягненню, втягнення неповнолітнього в правопорушення, вчинення
правопорушення  групою  осіб,  вчинення  правопорушення  в  умовах  стихійного  лиха,
вчинення правопорушення у стані сп’яніння.

Об’єкт адміністративного правопорушення – це те, на що спрямоване посягання.
Загальний  об’єкт  адміністративного  правопорушення – це  суспільні  відносини,  що
мають дме ознаки: по – перше, вони регулюються різними галузями права; по – друге,
охороняються адміністративними санкціями.
Родовий об’єкт адміністративного правопорушення  – це однорідна група суспільних
відносин,  що  є  невід’ємною  і  самостійною  частиною  загального  об’єкта,  тобто
самостійною частиною якогось цілого
Видовий об’єкт – це різновид родового об’єкта. Видовий об’єкт утворюють спільні для
ряду  проступків  суспільні  відносини.  Вони  виступають  відокремленою  і  досить
самостійною частиною родового об’єкта.
Безпосередній  об’єкт. Адміністративний  проступок  завдає  шкоди  конкретним
суспільним  відносинам,  що  охороняються  адміністративною  санкцією.  Саме  ці
відносини є  безпосереднім об’єктом проступку.

Об’єктивна  сторона  складу  проступку  – це  зовнішній  прояв  суспільно
небезпечного  посягання  на  об’єкт,  що  перебуває  під  охороною  адміністративно  –
правових санкцій.

Об'єктами інформаційних відносин є  документована або публічно оголошувана
інформація  про  події  та  явища  в  галузі  політики,  економіки,  культури,  а  також  у
соціальній, екологічній, міжнародній та інших сферах.

Ознаки органів виконавчої влади:
насамперед,  це  різновид  державних  органів, найбільш  значна  частина  державного
апарату, які в сукупності утворюють його управлінський апарат;
вони  створюються  у  встановленому  законом  порядку  спеціально  для  здійснення



управлінських  функцій  -  функцій  виконавчої  влади; тобто  вони  органічно  пов’язані  з
функціонуванням виконавчої влади, втілюють у собі її завдання та функції і призначені
забезпечувати практичну реалізацію цієї влади;
цільовим призначенням цих органів є практична реалізація державної політики в певній
галузі  чи  сфері  суспільного життя,  здійснення  виконавчо-розпорядчої  (управлінської)
діяльності шляхом  безпосереднього  і  повсякденного  керівництва  економічним,
соціально-культурним та адміністративно-політичним будівництвом у державі;
кожний  орган  виконавчої  влади  наділений  державно-владними  повноваженнями.  Ці
повноваження відображаються перш за все у виданні правових актів управління;
наявність  певного  обсягу  юридично-владних  повноважень,  які  проявляються  поза
межами даного органу, - найбільш суттєвий елемент компетенції.
свою діяльність вони здійснюють офіційно, від імені держави;
для  здійснення  своїх  завдань  і  функцій  ці  органи  також  наділені  правом  широкого
застосування  заходів  державного,  зокрема,  адмін  примусу та  мають  спеціальний
апарат примусу;
орган  виконавчої  влади  -  це  відповідним  чином  оформлена  державна  субстанція,
частка державного апарату, що має свою внутрішню  структуру та штат: певний
колектив державних службовців; 
органам  виконавчої  влади  властива  організаційно-структурна  відокремленість  та
оперативна самостійність дій в певних територіальних межах чи галузях;
кожен  орган  виконавчої  влади  є  суб’єктом  державної  власності,  утримується,  як
правило, за рахунок державного бюджету;
має  статус  юридичної  особи, є  самостійним  учасником  адміністративно-правових
відносин - участь в адміністративно-правових відносинах для органу виконавчої влади є
не тільки можливістю (правом), але й обов’язком.

Органи  виконавчої  влади  -  це  різновид  самостійних  державних  органів
(організаційно оформлена частка державного апарату),  які  спеціально призначені  для
здійснення на основі чинного законодавства функцій виконавчої влади, а саме: функцій
виконавчо-розпорядчого  (управлінського)  характеру  щодо  безпосереднього  і
оперативного  керівництва  економікою,  соціально-культурною  сферою  та
адміністративно-політичним будівництвом у державі.

Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім
об’єктом адміністративного правопорушення (ст. 28 КУпАП)  застосовується тільки
щодо  предметів,  які  стали  знаряддям  вчинення  або  безпосереднього  об’єкта
адміністративного правопорушення. Воно полягає у примусовому вилученні предмета,
його  наступній  реалізації  і  передачі  колишньому  власнику  вирученої  суми  з
відрахуванням витрат по реалізації вилученого предмета.

Освіта  –  це  цілеспрямований  процес  навчання  і  виховання  в  інтересах  особи,
суспільства  і  держави,  тобто  основа  інтелектуального,  культурного,  духовного,
соціального, економічного розвитку суспільства і держави.

Основними  завданнями  МЗС  України  є:  участь  у  забезпеченні  національних
інтересів  і  безпеки  України  шляхом  підтримання  мирного  й  взаємовигідного
співробітництва  з  членами  міжнародного  співтовариства;  сприяння  забезпеченню
стабільності міжнародного становища України, піднесенню її міжнародного авторитету,
поширенню в світі образу України як надійного й передбачуваного партнера; створення
сприятливих  зовнішніх  умов  для  зміцнення  незалежності,  державного  суверенітету,
економічної  самостійності  та  збереження  територіальної  цілісності  України;
забезпечення  відповідно  до  наданих  повноважень  цілісності  й  узгодженості



зовнішньополітичного курсу України; захист прав і інтересів громадян і юридичних осіб
України  за  кордоном;  сприяння  розвиткові  зв'язків  із  зарубіжними  українськими
громадянами  та  надання  цим  громадянам  підтримки  й  захисту  відповідно  до  норм
міжнародного права та чинного законодавства України.

Особлива  частина  адміністративного  права  містить  норми,  що  регулюють
управління  промисловістю,  агропромисловим  комплексом,  соціально-культурною
сферою (освітою,  наукою та ін.),  адміністративно-політичною діяльністю (управління
внутрішніми  справами,  управління  юстицією),  а  також  міжгалузеве  державне
управління у сферах статистики, стандартизації, ціноутворення і т.ін.

Переконання  –  система  заходів  правового  і  не  правового  характеру  стосовно
громадян, державних і громадських організацій. Яка виявляється у вживанні виховних,
роз’яснювальних і заохочувальних заходів з метою формування у громадян розуміння
необхідності чіткого виконання законів та інших правових актів.

Підстави  адміністративної  відповідальності  –  це  ті  умови,  за  наявності  яких
можливе  притягнення  особи  до  адміністративної  відповідальності.  Є  фактична  і
процесуальна підстави адміністративної відповідальності.

Підприємництво –  самостійна, ініціативна, систематична, здійснювана на власний
ризик діяльність з  виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг і заняття
торгівлею з метою отримання прибутку.

Підставами для  зупинення  дії  ліцензії  на  право  здійснення  підприємницької
діяльності є:
1. порушення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов;
2. невиконання  суб'єктом  підприємницької  діяльності  у  визначений  термін

розпоряджень Ліцензійної палати або органу, що видав ліцензію, щодо дотримання
ліцензійних умов.
Підставами  для  анулювання  ліцензії  на  право  здійснення  підприємницької

діяльності є:
1. виявлення недостовірних відомостей у заяві на видачу ліцензій чи в документах, що

додаються до неї;
2. передача суб'єктом підприємницької діяльності ліцензій іншій особі; 
3. повторне  або  грубе  порушення  суб'єктом  підприємницької  діяльності ліцензійних

умов.
Планова виїзна перевірка (ст. 2 Указу) — перевірка, передбачена у плані роботи

контролюючого  органу.  Вона  проводиться  за  сукупними  показниками  фінансово-
господарської  діяльності  лише  за  письмовим  рішенням  керівника  відповідного
контролюючого  органу,  не  частіше  ніж  один  раз  на  календарний  рік  та  у  межах
компетенції  відповідного контролюючого органу.  Забороняється проведення планових
виїзних перевірок за окремими видами зобов'язань перед бюджетами, крім зобов'язань
за бюджетними позиками і кредитами, гарантованими бюджетними коштами.

Право  на  проведення  планової  виїзної  перевірки  суб'єкта  підприємницької
діяльності надається лише у тому разі, коли йому не пізніше ніж за десять календарних
днів  до  дня  проведення  зазначеної  перевірки  надіслано  письмове  повідомлення  і
зазначенням дати її проведення.

Повноваження  ОВВ -  це  закріплені  за  ним  права  і  обов’язки  (в  тому  числі
обов’язки  нести  відповідальність  за  наслідки  виконання  повноважень  -  так  звані
«юрисдикційні» обов’язки). 
Ст. 113 Конституції України визначає, що вищим органом у системі органів виконавчої
влади  є КМУ,  який  спрямовує  і  координує  роботу  міністерств  та  інших  органів



виконавчої влади, відповідальний перед Президентом України та в межах, передбачених
Конституцією України,  підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України. Правовий
статус КМУ визначає Конституція України (ст. 113-117) (ВРУ прийнятий спеціальний
закон «Про Кабінет Міністрів України», але він ще не підписаний Президентом.), окремі
закони та укази Президента України.

Позапланова виїзна перевірка (ст.  З Указу) — перевірка,  яка не передбачена в
планах роботи контролюючого органу. Вона проводиться за наявності хоча б однієї  з
таких обставин:
1. за  наслідками  зустрічних  перевірок  виявлено  факти,  що  свідчать  про  порушення

суб'єктом підприємницької діяльності норм законодавства;
2. суб'єктом підприємницької діяльності не подано в установлений термін документи

обов'язкової звітності;
3. виявлено  недостовірність даних,  заявлених  у документах обов'язкової звітності;
4. суб'єкт  підприємницької  діяльності  подав  у  встановленому  порядку  скаргу  про

порушення  законодавства  посадовими  особами  контролюючого  органу  під  час
проведення планової чи позапланової виїзної перевірки;

5. у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала
правові  відносини  з  суб'єктом  підприємницької  діяльності,  якщо  суб'єкт
підприємницької діяльності не надасть пояснення та їх документальні підтвердження
на  обов'язковий  письмовий  запит  контролюючого  органу  протягом  трьох  робочих
днів від дня отримання запиту;

6. проводиться реорганізація (ліквідація) підприємства. Позапланові виїзні перевірки на
цій підставі проводяться лише органами Державної податкової служби та органами
контрольно-ревізійної служби в межах їх повноважень.
Позбавлення  спеціального  права,  наданого  даному  громадянинові  (ст.  30

КУпАП) –  стосується тільки позбавлення права керування транспортними засобами і
права полювання.

Політична  партія  —  це  зареєстроване  згідно  з  законом  добровільне  об'єднання
громадян — прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку,
що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере
участь у виборах та інших політичних заходах.

Посадовими особами митних органів України  можуть  бути тільки громадяни
України.  їм  присвоюються  спеціальні  звання,  які  встановлюються  законодавством
України.

Попередження (ст. 26 КУпАП)  застосовується як самостійний захід покарання за
вчинення незначних адміністративних правопорушень, а також щодо осіб, які вперше
вчинили проступок, за наявності пом’якшуючих відповідальність обставин.

Предмет адмін.  права –  сукупність  правових відносин,  що складаються  у  сфері
публічного  (державного управління).  Це  широкий комплекс  суспільних відносин,  що
виникають  у  зв'язку  з  реалізацією функцій  державної  виконавчої  влади,  зміст  якої  є
управлінням суспільством.

Президент є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України,
додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Він не може мати
іншого представницького мандата,  обіймати посаду в органах державної влади або в
об’єднаннях громадян,  а  також займатися  іншою оплачуваною або підприємницькою
діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що
має на меті одержання прибутку.
Як глава держави він представляє її у міжнародних відносинах, здійснює керівництво



зовнішньополітичною  діяльністю  держави,  веде  переговори  й  укладає  міжнародні
договори  України;  приймає  рішення  про  визнання  іноземних  держав;  призначає  та
звільняє  глав  дипломатичних  представництв  України  в  інших  державах  і  при
міжнародних  організаціях;  приймає  вірчі  й  відкличні  грамоти  дипломатичних
представників іноземних держав; здійснює інші повноваження, визначені Конституцією
України.

Принципи адміністративного процесу:
1. Законність –  виражає адміністративний процес  як  суто юридичну діяльність,  що

здійснюється тільки на основі спеціальних  процесуальних норм. Державні органи в
адміністративному процесі діють у межах закріпленої за ними компетенції.

2. Охорона  інтересів  держави  і  особи  – вказує  на  демократизм  адміністративного
процесу. Органи, що розглядають індивідуальні справи і приймають за ними рішення,
зобов’язані  забезпечити  захист  інтересів  держави,  громадського  порядку,  прав  і
свобод  особи,  інтересів  підприємств,  організацій,  закладів.  Громадянам  надається
юридична допомога, вони можуть користуватися послугами адвоката.

3. Публічність (офіційність) – цей принцип полягає в доступності адміністративного
процесу   для  громадян.  Розгляд  конкретних справ,  збирання  необхідних  доказів  і
матеріалів є обов’язком державних органів та їх посадових осіб. Усе це здійснюється
за рахунок держави.

4. Самостійність  і  незалежність  у  прийняття  рішень. Стосовно  провадження  у
справах  про  адміністративні  правопорушення  цей  принцип  закріплено  в  ст.  217
„Повноваження  посадових  осіб,  які  розглядають  справи  про  адміністративні
правопорушення”  КУпАП,  яка  визначає,  що ті  чи  інші  справи можуть розглядати
тільки визначені законом посадові особи і в межах своїх повноважень.

5. Об’єктивна  (матеріальна)  істина –  це  означає,  що  всі  справи  розглядаються
всебічно, збираються, перевіряються і враховуються всі необхідні матеріали і докази.

6. Гласність  –  цей принцип передбачає можливість для учасників адміністративного
процесу безпосередньо знайомитися з усіма матеріалами у справі та розглядати його
відкрито. Вимога про відкритий розгляд справи означає, що відповідний орган або
посадова особа зобов’язані своєчасно повідомити учасникам про місце, час розгляду
справи.

7. Рівність  учасників  адміністративного  процесу  перед  законом  –  цей  принцип
визначається  конституційним  положенням  про  рівність  усіх  громадян  України.
Законодавством  закріплено  статус  сторін  процесу,  встановлено  їхні  права  та
обов’язки як учасників адміністративно-процесуальних відносин. Кожна із сторін має
право брати участь у всіх стадіях процесу, надавати докази і вимагати їх розгляду.

8. Швидкість  та  економічність –  цей   принцип  є  наслідком  оперативності  як
властивості  управлінської  діяльності.  Він  забезпечується  закріпленням  у
законодавстві  строків,  у  межах  яких  здійснюється  провадження  в  індивідуальних
справах,  виконуються  рішення.  Як  приклад  можна  навести  ст.  277  КУпАП,  яка
встановлює строки розгляду справ про адміністративні правопорушення:

15 діб – загальний;
1 доба – незаконне придбання наркотичних речовин без мети збуту; незаконні операції з
валютою; дрібне хуліганство;
3 доби – торгівля з рук у невстановлених місцях; незаконний продаж товарів; порушення
порядку проведення мітингів;
5 діб – порушення режиму радіаційної безпеки; дрібне розкрадання;
7 діб – порушення, пов’язані з використанням газу.



Процесуальна  підстава  адміністративної  відповідальності  –  рішення
уповноваженого  органу  (постанова)  про  притягнення  особи  до   адміністративної
відповідальності.

Реалізація права на інформацію громадянами, юридичними особами і державою
не  повинна  порушувати  громадянські,  політичні,  економічні,  соціальні,  духовні,
екологічні  та  інші  права,  с об'єктами інформаційних  відносин  є  документована  або
публічно  оголошувана  інформація  про  події  та  явища  в  галузі  політики,  економіки,
культури, а також у соціальній, екологічній, міжнародній та інших сферах.
Для  реалізації  державної  політики  у  сфері  інформації  створені  спеціальні  органи
державної  влади  — Національна  Рада  з  питань  телебачення  і  радіомовлення  та
Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України.
вободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб.

Регіональні  митниці є  державними  установами  і  у  встановленому  порядку
безпосередньо  здійснюють  митну  справу,  координують  та  контролюють  діяльність
підпорядкованих їм митниць і спеціалізованих митних організацій.

Режим  державного  кордону  України  – це  порядок  перетинання  державного
кордону України, плавання і перебування українських та іноземних невійськових суден і
військових кораблів у територіальному морі та внутрішніх водах України, заходження
іноземних невійськових суден і військових кораблів у внутрішні води і порти України та
перебування в них, утримання державного кордону України, провадження різних робіт,
промислової та іншої діяльності на державному кордоні України – визначається Законом
України „Про державний кордон України”.

Режим  надзвичайного  стану при  наявності  надзвичайної  ситуації  вводиться  у
встановленому  законом  порядку  Верховною  Радою  або  Президентом  України.  Мета
введення режиму надзвичайного стану – нормалізація в найкоротші терміни обстановки,
усунення  загрози  безпеки,  відновлення  законності,  нормальної  діяльності,  надання
допомоги  постраждалим  громадянам,  організаціям,  ліквідація  наслідків  безладь,
епідемії, катастрофи, стихійного лиха.

Під Режимом  санітарного  та  епідеміологічного  благополуччя  населення
розуміються  оптимальні  умови  життєдіяльності,  що  забезпечують  низький  рівень
захворюваності,  відсутність  шкідливого  впливу  на  здоров’я  населення  факторів
навколишнього  середовища,  а  також умов для  виникнення  і  поширення  інфекційних
захворювань.

Рішення  про  скасування  державної  реєстрації  суб'єкта  підприємницької
діяльності може прийняти лише суд у разі (ст. 33 Положення):
1. визнання недійсними або такими, що суперечать законодавству,
2. установчих документів; 
3. провадження діяльності, що суперечить установчим документам та законодавству;
4. несвоєчасного повідомлення суб'єктом підприємницької  діяльності  про зміну  його

назви, організаційної форми, форми власності та місцезнаходження; 
5. визнання  суб'єкта  підприємницької  діяльності  банкрутом  (у  передбачених

законодавством випадках);  
6. неподання  протягом  року  до  органів  Державної  податкової  служби  податкових

декларацій, документів бухгалтерської звітності згідно із законодавством.
Система адміністративного права —  це внутрішня будова галузі, яка відображає

послідовне  розміщення  елементів  —  інститутів  і  норм,  що  утворюють  її  єдність  і
структурний взаємозв'язок.

Систематизація  нормативно-правових  актів  —  це  упорядкування  чинних



нормативно-правових  актів,  приведення  юридичних  норм  до  єдиної,  узгодженої
системи. Систематизація складається з таких фрм (способів): 

облік  нормативних  актів (це  збір  державними  та  недержавними  органами,
підприємствами, організаціями, установами чинних адміністративно-правових актів, їх
обробка та розташування за певною системою, збереження, а також видача довідок);

інкорпорація (це  форма  систематизації,  коли  нормативні  акти  певного  рівня
поєднуються в різного роду збірники у певному порядку (хронологічному, алфавітному,
системно-предметному));

консолідація  адміністративно-правових  актів  (це  вид  систематизації,  який
передбачає об'єднання двох або більше актів, виданих з одного питання, в один єдиний
новий  нормативно-правовий  акт,  що  приймається  відповідним  органом.  Такий  акт
затверджується правотворчим органом як нове, самостійне джерело права, а  колишні
нормативні акти визнаються такими, що втратили юридичну силу);

кодифікація (це спосіб систематизації адміністративно-правових актів, заснований на
змістовній переробці й узгодженні певної групи юридичних норм, пов'язаних загальним
предметом регулювання, й об'єднанні їх в єдиному новому акті.

Склад  адміністративного  правопорушення  –  це  встановлена  законодавством
сукупність  об’єктивних  і  суб’єктивних  ознак,  за  наявності  яких  діяння  вважається
адміністративним правопорушенням.

Спеціальна  частина  адміністративного  права  об'єднує норми,  що  регулюють
адміністративно-правову діяльність суб'єктів управління конкретними сферами (напр.,
адміністративна діяльність органів внутрішніх справ,  органів СБУ і т. ін.)

Соціальне управління   –  це  управління,  здійснюване  у  людському суспільстві,
людьми стосовно людей.

Структура адмін. права   –  це внутрішня будова галузі.
Структура адміністративно-правової норми — це її внутрішня будова, визначений

порядок  взаємозв'язку,  взаємозумовленності  і  взаємозалежності  складових  частин
норми.

Спрощене  провадження  застосовується  до  невеликої  кількості  правопорушень,
прямо  передбачених  ст.  258  КУпАП.  Таке  провадження  характеризується  мінімумом
процесуальних дій та їх оперативністю. Протокол про правопорушення не складається і
посадова  особа,  яка  виявила  правопорушення,  приймає  і  виконує  рішення  про
накладення  стягнення  (штрафу  або  попередження)  на  місці  (наприклад,  штраф  за
безквітковий проїзд).

Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення:
1. порушення справи про адміністративне правопорушення;
2. розгляд справи з винесенням по ній рішення;
3. оскарження чи опротестування постанови у справі;
4. виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.

Суб’єкти адміністративного права — це фізичні та юридичні особи, які відповідно
до встановленого адміністративного  законодавства  та  адміністративно-правових норм
наділені  певним  обсягом  прав  та  обов'язків  у  сфері  адміністративно-правового
регулювання управлінських відносин, а також реалізують функції виконавчої влади.

Суб’єкт  адміністративного  правопорушення  – це  осудна  особа,  яка  досягла
певного віку і вчинила описаний у законі склад адміністративного проступку.

Суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення  полягає у психічному
ставленні суб’єкта  до вчиненого антигромадського діяння.

Суб’єкти  адміністративно-деліктної  юрисдикції  –  це  органи  (посадові  особи),



уповноважені  державою  вирішувати  справу  про  адміністративні  правопорушення
(проступки).

Суб’єкти  (учасники)  адміністративного  процесу  –  громадяни,  виконавчо-
розпорядчі  органи,  об’єднання  громадян,  посадові  особи  і  державні  службовці,  інші
державні органи та їх посадові особи.

Суб’єкти  адміністративно-деліктної  юрисдикції  –  це  органи  (посадові  особи),
уповноважені  державою  вирішувати  справу  про  адміністративні  правопорушення
(проступки).

Таємниця –  це інформація, що не підлягає розголошенню, доступ до джерел якої
повинний бути обмежений заради захисту чиїхось інтересів.

Управління об'єктами  державної  власності  здійснюється  такими  органами  та
інститутами державної  влади як  Верховна  Рада України,  Президент України,  Кабінет
Міністрів України,  інші центральні органи виконавчої  влади загальної  та спеціальної
компетенції  (наприклад  Міністерство  фінансів  України,  Фонд  державного  майна
України,  Національне  агентство  України  з  управління  державними  корпоративними
правами тощо), місцеві державні адміністрації;

Управління у сфері  юстиції  —  це діяльність,  спрямована на виконання завдань
зміцнення  законності,  організації  захисту  прав  і  законних  інтересів  громадян  та  їх
об'єднань, підприємств, установ, організацій і держави.

Фактичною  підставою  адміністративної  відповідальності  є  наявність  у  діянні
особи складу адміністративного правопорушення (проступку), поняття, ознаки та склад
якого закріплені в Кодексі України про адміністративні правопорушення.

Форма державного управління – це волевиявлення суб’єкта управління, здійснене
у рамках режиму законності та його  компетенції для досягнення управлінської мети.

Форми державного управління - це правове вираження конкретних однорідних дій
органів виконавчої влади та інших суб’єктів публічного управління, що здійснюються
ними в межах їх компетенції з метою виконання поставлених перед ними управлінських
завдань і функцій.
Це зовнішній прояв функціонального змісту управлінської діяльності.
Правові форми – це такі форми, що завжди тягнуть за собою чітко виражені юридичні
наслідки.  Це  будь-які  дії  ОВВ,  вчинення  яких  обов’язково  тягне  за  собою  настання
юридичних наслідків (наприклад, видання наказу про призначення на посаду, складання
протоколу про ПМП).

Неправові  форми  управління  не  вимагають  чітко  визначеного  спеціального
юридичного оформлення,  безпосередньо не пов’язані з виданням актів управління,  із
вчиненням  юридичне  значущих  дій  і  не  мають  значення  юридичних  фактів,  що
породжують,  змінюють  чи  припиняють  адміністративно-правові  відносини,  тобто  не
викликають юридичних наслідків. Наприклад, проведення семінарів для суб’єктів ЗЕД,
інструктивні збори – організація експедицій, транспорту, охорони.

Функції  державного  управління  –  це  частка  управлінської  діяльності,  яка
здійснюється на засаді  закону або іншого правового акта органами виконавчої  влади
належними їм методами для виконання задач державного управління.

Штраф (ст.  27 КУпАП)  – це грошове стягнення, що накладається на громадян і
посадових осіб за адміністративні правопорушення у випадках і розмірі установлених
законом. Штраф накладається в адміністративному або судовому порядку.



10. Контрольні питання для підготовки до іспиту з дисципліни
“АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО”.

1. Адміністративне право як галузь права, його предмет. 
2. Поняття і основні риси державного управління.
3. Сутність  виконавчої  влади,  її  співвідношення  з  державним  управлінням  та

адміністративним правом. 
4. Метод і система адміністративного права. 
5. Зв’язок адміністративного права з іншими галузями ураїнського права. 
6. Поняття, особливості та види адміністративно-правових норм. 
7. Систематизація адміністративного права та її особливості. Джереміністративного

права. 
8. Поняття, основні риси та види адміністративно-правових відносин.  
9. Адміністративно-правовий статус громадян України.  
10. Звернення громадян, їх види.  
11. Порядок розгляду звернень громадян згідно з Законом України “Про звернення

громадян”. . 
12. Особливості  адміністративно-правового  статусу  іноземців  та  осіб  без

громадянства в Україні. 
13. Поняття, ознаки та правове становище органів виконавчої влади.  
14. Види та система органів виконавчої влади, принципи її побудови. 
15. Компетенція та форми діяльності Кабінету Міністрів України за Законом України

“Про Кабінет Міністрів України”. 
16. Кабінет  Міністрів  та  центральні  органи  виконавчої  влади  в  системі  органів

виконавчої влади. 
17. Міністерства в системі центральних органів виконавчої влади.
18. Повноваження і форми діяльності місцевих держав-них адміністрацій. 
19. Поняття, види та принципи державної служби в Україні. 
20. Поняття та види державних службовців. 
21. Законодавчі основи та правове регулювання державної служби в Україні. 
22. Особливості правової відповідальності державних службовців. 
23. Поняття та види функцій державного управління. 
24. Поняття “форми державного управління”, їх види. 
25. Поняття правових актів державного управління, їх юридичне значення. 
26. Класифікація актів державного управління та їх дія. 
27. Вимоги,  що  висуваються  до  актів  державного  управління,  наслідки  їх

недотримання. 
28. Адміністративний договір як форма управлінської діяльності. 
29. Поняття адміністративно-правових методів, їх види. 
30. Адміністративний примус та його різновиди. 
31. Адміністративно-попереджувальні заходи, їх види та суть. 
32. Заходи адміністративного припинення, їх види та суть. 
33. Поняття й основні риси адміністративної відповідальності. 
34. Завдання,  система  і  чинність  законодавства  України  про  адміністративні

правопорушення. 
35. Адміністративне правопорушення, його склад. 
36. Суб’єкти адміністративних правопорушень.
37. Особливості відповідальності неповнолітніх у віці від 16 до 18 років. 
38. Особливості адміністративної відповідальності по-садових осіб. 



39. Відповідальність  військовослужбовців  за  вчинення  адміністративних
правопорушень. 

40. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність. 
41. Мета адміністративних стягнень, їх види. 
42. Попередження, штраф та штрафні бали як види адміністративних стягнень.
43. Оплатне вилучення і конфіскація предметів як адміністративні стягнення. 
44. Позбавлення  спеціального  права,  наданого  громадянинові,  як  вид

адміністративного стягнення. 
45. Громадські та виправні роботи як види адміністративного стягнення.
46. Адміністративний арешт та адміністративний арешт з утриманням на гауптвахті

як види адміністративних стягнень.
47. Обставини, що пом’якшують та обтяжують відповідальність за адміністративний

проступок. 
48. Строки накладення адміністративних стягнень. 
49. Адміністративний процес: зміст, загальні риси, особливості. 
50. Структура  адміністративного  процесу  та  характеристика  окремих  видів

проваджень. 
51. Дисциплінарне провадження: завдання, стадії, особливості. 
52. Адміністративна юрисдикція: загальні риси, принципи. 
53. Адміністративна юстиція: поняття, моделі та особливості становлення в Україні. 
54. Адміністративне судочинство в Україні: завдання та принципи. 
55. Завдання і порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення. 
56. Заходи  забезпечення  провадження  у  справах  про  адміністративні

правопорушення. 
57. Протокол про адміністративне правопорушення. 
58. Постанова по справі про адміністративне правопорушення. 
59. Органи (посадові  особи),  уповноважені  розглядати справи про  адміністративні

правопорушення. 
60. Справи про адміністративні правопорушення, підвідомчі районним, районним у

місті, міським чи міськрайонним судам (суддям). 
61. Право  на  оскарження  та  порядок  оскарження  постанови  про  накладення

адміністративного стягнення. 
62. Види  рішень,  що  приймаються  по  скарзі  на  постанову  про  накладення

адміністративного стягнення. 
63. Набрання  постановою  судді  у  справі  про  адміністративне  правопорушення

законної сили і перегляд постанови. 
64. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень. 
65. Поняття “режим законності та дисципліни в державному управлінні” та способи

їх забезпечення. 
66. Контроль у державному управлінні: поняття, зміст та види. 
67. Контроль  органів  виконавчої  влади  загальної  компетенції.  Відомчий  і

міжвідомчий контроль. 
68. Судовий контроль у державному управлінні. Контрольні повноваження державних

інспекцій та служб. 
69. Поняття і види адміністративно-правових режимів. 
70. Дозвільно-ліцензійна діяльність в Україні. 
71. Організаційно-правові засади управління економікою. 
72. Організаційно-правові засади управління соціально-культурною сферою. 



73. Організаційно-правові  засади  управління  адмініст-ративно-політичною
діяльністю. 
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України від 02.07.2014 р. // Офіц. вісн. України. – 2014. – № 54. – Ст. 1455. 

55.Положення про Міністерство соціальної політики України: затв. Указом Президента
України від 17.06.2015 р. (з наст. змін. та допов.) // Офіц. вісн. України. – 2015. – №
51. – Ст. 1655 75 

Навчально-методичні праці
1. Адміністративне право: підручник / Ю. П. Битяк (кер. Авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В.

Богуцький та ін.; за заг. Ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. — Х.: Право,
2010. — 624 с.

2. Адміністративне право: посіб. для підготовки до іспиту / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук,
В. В. Зуй та ін. ; за заг. ред. В. М. Гаращука. – Х.: Право, 2016. – 144 с.

Допоміжна
1. Адміністративне  право:  Загальна  частина.  Навч.  посіб.  /  С.М.  Алфьоров,  С.В.

Ващенко, М. М. Долгополова, А. П. Купін. — К.: Центр учбової літератури, 2011. —
216 с.

2. Адміністративне право України: Навч. посібник / З. С. Гладун. — Тернопіль: Карт-
бланш, 2004.  — 579 с.



12. Інформаційні ресурси
                       

1. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua/
2. Верховний Суд України www.scourt.gov.ua
3. Єдиний державний реєстр 

судових рішень
http://www.reyestr.court.gov.ua

4. Міністерство праці і 
соціальної політики України

http://www.mlsp.gov.ua/

5 Міністерство юстиції 
України

https://minjust.gov.ua/ua

6 Судова влада України http://court.gov.ua/

http://court.gov.ua/
https://minjust.gov.ua/ua
http://www.mlsp.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/


Назва ресурсу або організації
Мова 
ресурсу

Електронна адреса

Веб-сайти наукових установ

Міжнародна асоціація юридичних 
наук (МАЮН)/ International 
Association of Legal Science

Англ., фр. http://aisj-ials.org

Законодавство України Укр. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main
Міністерство освіти і науки, молоді 
та спорту України

Укр., рос., 
англ.

http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/

Правові системи країн світу: 
дослідниціка группа  JuriGlobe  
(Університет Оттави)

Рос., англ., 
фр., ісп., 
кит., араб.

http://www.juriglobe.ca

Офіційний сайт наукової діяльності 
Національної академії ім. Я. 
Мудрого

Укр. http://nulau.org.ua/index.php?r=biblio

Національна бібліотека 
України імені В.І. Вернадського

Укр., рос., 
англ.

http://www.nbuv.gov.ua/

Харківська державна наукова 
бібліотека

Укр. http://korolenko.kharkov.com/

Національна парламентська 
бібліотека України

Укр., рос., 
англ.

http://www.nplu.kiev.ua/

Наукова бібліотека ім.М. 
Максимовича Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка

Укр., рос., 
англ.

http://lib-gw.univ.kiev.ua/

Наукова бібліотека Національного 
університету «Одеська юридична 
академія»

Рос.

http://onua.edu.ua/index.php?
option=com_content&view=article&i
d=182&Itemid=32&lang=

http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=182&Itemid=32&lang
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=182&Itemid=32&lang
http://onua.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=182&Itemid=32&lang



