
Перелік питань для вивчення дисципліни «Адміністративне право»  

для студентів економічного факультету та факультету Аграрного 

менеджменту 

Тема 1. Поняття адміністративного права і його місце у правовій системі 

держави 

 Загальна характеристика адміністративного права.  
Соціальне управління.  

Сутність виконавчої влади і її реалізації.  

Суспільні відносини, що регулюються адміністративним правом. 

Метод адміністративно-правового регулювання.  
Функції і принципи адміністративного права.  

Адміністративне право у системі права України 
 

Тема 2. Адміністративно–правові норми 

Поняття та ознаки норми права.  
Види норм права.  

Соціальні норми.  

Технічні норми.  

Спеціалізовані (нетипові) норми права.  
Структура норми права і норми-припису.  

Поняття й особливості адміністративно-правових норм.  

Види адміністративно-правових норм. 
 Реалізація адміністративно-правових норм.  

Джерела адміністративного права. 

Тема 3. Поняття адміністративно-правових відносин 

Особливості адміністративно-правових відносин.  
Юридичні факти в адміністративному праві.  

Види адміністративно-правових відносин. 

Державно–управлінські відносини та їх правове регулювання.  
 

Тема 4. Суб’єкти адміністративного права 

Адміністративна правосуб'єктність.  
Основи адміністративної правосуб'єктності громадянина.  

Права громадян у сфері реалізації виконавчої влади.  

Обов'язки громадян у сфері реалізації виконавчої влади.  
Гарантії прав громадян у сфері реалізації виконавчої влади.  

Право скарги. Поняття й основні ознаки органа виконавчої влади.  

Види органів державної виконавчої влади.  

Принципи організації та діяльності органів виконавчої влади.  
Президент України та органи виконавчої влади.  

Кабінет Міністрів України.  

Центральні органи виконавчої влади. Місцеві органи виконавчої влади. 
 Загальна характеристика організацій як суб’єктів адміністративного 

права.  

Державні організації. Недержавні організації. 



Тема 5. Державна служба 

Поняття і види державної служби.  

Державна посада. Державний службовець (поняття). 

 Принципи державної служби.  

Правовий статус державного службовця.  
Державно-службові відносини. 

Тема 6. Адміністративно-деліктне право (адміністративне 

правопорушення і адміністративна відповідальність) 

Сутність адміністративної відповідальності.  

Підстави адміністративної відповідальності.  

Юридичний склад адміністративного правопорушення.  
Сутність адміністративних стягнень.  

Види адміністративних стягнень.  

Правила накладення адміністративних стягнень. 

Тема 7. Адміністративне–процесуальне право 

Сутність і види адміністративного процесу.  

Сутність адміністративної юрисдикції.  

Суб'єкти адміністративної юрисдикції..  
Обсяг адміністративної юрисдикції.  

Види адміністративно-юрисдикційного провадження. 

 Особливості провадження в справах про адміністративні 
правопорушення.  

Процедурне провадження. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

 

Тема 8. Адміністративно-правове регулювання в агро-

промисловому комплексі 
Загальна характеристика та види правопорушень в АПК.  
Види порушень ветеринарно-санітарних правил.  
Родовий об"єкт правопорушень у сільському господарстві, а також 

порушень ветеринарно-санітарних правил.  
Суб"єкти правопорушень у сільському господарстві, а також 

порушень ветеринарно-санітарних правил.  
Особи, що мають право складати і розглядати протоколи за 

відповідні правопорушення.  
Стягнення, що накладаються за правопорушення у АПК.  
Види складів правопорушень у АПК.  
Характеристика конкретних складів правопорушень у сільському 

господарстві і порушень ветеринарно-санітарних правил щодо суб"єкта, 
суб"єктивної сторони, об"єкта, об'єктивної сторони.  

Запобігання адміністративним правопорушенням у АПК, а також 
порушенням ветеринарно-санітарним правилам. 



 

Тема 9. Адміністративно-правове регулювання в галузі освіти та 

науки 

 

Організаційно-правові засади і система освіти.   
Система і повноваження органів управління освітою.  

Компетенція місцевих органів державної виконавчої влади і органів місцевого 

самоврядування в галузі освіти.  

Управління освітніми закладами .  
Державний контроль за діяльністю освітніх закладів . 

 Організація державного управління наукою .  

Органи управління наукою.  
Наукові заклади і наукові товариства.  

 

Тема 10. Адміністративно-правове регулювання зовнішньо–

економічною діяльністю 

 

Організаційно-правові засади управління зовнішньоекономічною діяльністю.  

Органи управління зовнішньоекономічною діяльністю.  

Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері 
зовнішньоекономічної  діяльності.  
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