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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «Адміністративне право» 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст 

Курс: ІІІ 
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Спеціальність 081 Право 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 2 години 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

 

Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google: 

Hangouts meet – для організації відеозв’язку зі студентами; 

Google forms – для проведення тестування; 
*  При розірванні (відсутності) зв’язку, роботи будуть перевірені після його відновлення 
впродовж робочого дня. Оцінка виставляється не пізніше ніж на наступний день. 

Критерії оцінювання: 

1. Виконання тестових завдань: 

Всього 20 питань по 1 балу;  

Максимальна кількість балів за тести – 20.  

2. Виконання практичних завдань: 

Всього 2 питання по 10 балів;  

Максимальна кількість балів за практичні завдання – 20. 

 

Бали Критерії оцінювання практичного завдання 

9 – 10  Практичне завдання виконано в повному обсязі  

7 – 8  Практичне завдання виконано в повному обсязі, але допущені 

незначні помилки або завдання виконано не раціональним 

способом. 

5-6  Завдання виконано неповністю, але більше ніж на 2/3 загального 

об’єму. Є допущенні помилки у виконанні завдання. Алгоритм 

виконання завдання правильний. 

3-4 Завдання виконано більше половини. Алгоритм виконання 

завдання порушений, що  привело до неправильного результату.  



0 - 2  Завдання не виконано або виконано менше ніж на половину. 

. 

Орієнтовний перелік питань, включених до тестових та практичних 

завдань: 

1. Основні етапи історичного розвитку адміністративного права  

2. Виникнення засад адміністративного права: від поліцейського до 

адміністративного права  

3. Формування науки адміністративного правав європейських країнах  

4. Ознаки рецепції римського публічного права у становленні сучасного 

адміністративного права  

5. Становлення і розвиток українського адміністративного права  

6. Правове регулювання управління на теренах України в період 

середньовіччя і Нового часу  

7. Зародження і становлення наукових засад поліцейського та 

адміністративного права  

8. Українська адміністративно-правова наука і практика на початку XX 

ст.  

9. Українська наука адміністративного права радянського періоду  

10. Формування адміністративно-правової науки у незалежній Україні  

11. Виконавча влада і державне управління  

12. Виконавча влада як гілка державної влади та її управлінська 

спрямованість  

13. Управління: загальне поняття і соціальна природа  

14. Поняття державного управління у широкому і вузькому розумінні  

15. Співвідношення державного управління і виконавчої влади  

16. Державне регулювання і державне управління: співвідношення понять  

17. Предмет, метод і принципи адміністративного права  

18. Необхідність уточнення традиційного погляду на предмет 

адміністративного права  

19. Предмет адміністративного права: сучасне визначення  

20. Метод адміністративного права  

21. Сучасна трансформація методу адміністративного права  

22. Принципи адміністративного права  

23. Адміністративно-правова наука і науки про управління  

24. Українська наука адміністративного права на сучасному етапі  

25. Науки про управління та організаційна наука  

26. Порівняльно-правовий метод у науці адміністративного права  

27. Навчальний курс адміністративного права  

28. Поняття і структура норм адміністративного права  

29. Зростання ролі адміністративно-правових норм у регулюванні 

управлінських відносин  

30. Дія адміністративно-правових норм  

31. Види адміністративно-правових норм  
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32. Система адміністративного права: поняття і зміст  

33. Підгалузі та інститути в системі адміністративного права  

34. Адміністративне право — галузь публічного права  

35. Зв'язки адміністративного права з іншими галузями українського права  

36. Поняття джерел адміністративного права  

37. Види джерел адміністративного права  

38. Адміністративне законодавство і форми його систематизації  

39. Кодифікація як провідна форма систематизації адміністративного 

законодавства  

40. Поняття і форми реалізації адміністративно-правових норм  

41. Застосування адміністративно-правових норм як особлива форма їх 

реалізації  

42. Основні риси правозастосовчої діяльності  

43. Поняття і зміст адміністративно-правових відносин  

44. Адміністративно-правові відносини і юридичні факти  

45. Види адміністративно-правових відносин  

46. Державно-управлінські відносини у складі адміністративних 

правовідносин  

47. Поняття і види суб'єктів адміністративного права  

48. Поняття адміністративної правосуб'єктності та адміністративно-

правового статусу  

49. Фізична особа як суб'єкт адміністративного права: співвідношення 

дефініцій  

50. Адміністративно-правовий статус громадян та інших фізичних осіб  

51. Поняття і види органів виконавчої влади  

52. Система органів виконавчої влади та основні засади її структурної 

побудови  

53. Президент України і система органів виконавчої влади  

54. Кабінет Міністрів України  

55. Центральні органи виконавчої влади  

56. Місцеві органи виконавчої влади  

57. Органи виконавчої влади у світлі адміністративної реформи в Україні  

58. Адміністративно-правовий статус інших (крім органів виконавчої 

влади) державних органів  

59. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування  

60. Адміністративно-правовий статус службовців державних органів і 

органів місцевого самоврядування  

61. Об'єднання громадян та їх адміністративно-правовий статус  

62. Діяльність органів виконавчої влади: загальна характеристика змісту і 

форм  

63. Функції і компетенція органів виконавчої влади  

64. Адміністративний розсуд у діяльності органів виконавчої влади  

65. Адміністративно-правові режими  

66. Поняття і види форм державного управління  

67. Поняття і види правових актів управління; вимоги, що ставляться до 

http://textbooks.net.ua/content/view/2588/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2589/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2590/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2591/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2593/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2594/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2595/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2596/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2596/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2600/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2601/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2601/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2602/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2605/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2606/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2607/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2608/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2608/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2611/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2612/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2612/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2614/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2614/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2615/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2618/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2619/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2619/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2620/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2621/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2622/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2623/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2624/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2626/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2626/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2627/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2628/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2628/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2629/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2633/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2633/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2634/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2635/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2636/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2638/15/
http://textbooks.net.ua/content/view/2639/15/


них  

68. Порядок прийняття та чинність правових актів управління  

69.  Адміністративні договори  

70. Поняття методів державного управління  

71. Види методів державного управління  

72. Правова форма методів державного управління  

73. Служба у суспільстві та державна служба  

74. Поняття посади і посадової особи, класифікація посад  

75. Управління державною службою  

76. Служба в органах місцевого самоврядування: загальна характеристика  

77. Проходження державної служби: загальне поняття  

78. Стадії проходження державної служби  

79. Соціальне забезпечення державних службовців  

80. Дисциплінарна відповідальність державних службовців  

81. Поняття і система засобів забезпечення законності у державному 

управлінні  

82. Державний контроль: поняття і роль у державному управлінні  

83. Класифікація видів державного контролю  

84. Контроль з боку органів місцевого самоврядування  

85. Контроль з боку громадських організацій  

86. Внутрішній адміністративний контроль  

87. Контроль з боку Президента України  

88. Парламентський контроль  

89. Здійснення парламентського контролю через Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини   

90. Прокурорський нагляд  

91. Право громадян на звернення  

92. Оскарження в адміністративному порядку та його особливості в 

окремих сферах державного управління  

93. Порядок судового захисту прав громадян у державному управлінні  

94. Створення системи адміністративних судів в Україні  

95. Забезпечення доступності правосуддя в адміністративному судочинстві  

96. Принципи адміністративного судочинства  

97. Адміністративна юстиція у зарубіжних країнах  

98. Поняття адміністративного примусу  

99. Класифікація заходів адміністративного примусу  

100. Адміністративно-запобіжні заходи  

101. Заходи адміністративного припинення  

102. Поняття адміністративної відповідальності та її законодавче 

регулювання  

103. Адміністративний проступок як підстава адміністративної 

відповідальності  

104. Адміністративні стягнення: поняття, перелік і накладення  

105. Особливості адміністративної відповідальності спеціальних 

суб'єктів  
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106. Інші види юридичної відповідальності, що регулюються 

адміністративним правом  

107. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за українським 

законодавством  

108. Поняття вини юридичної особи  

109. Особливості підстав адміністративної відповідальності 

юридичних осіб  

110. Поняття адміністративного процесу  

111. Принципи адміністративного процесу  

112. Правові презумпції адміністративного процесу  

113. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії  

114. Неюрисдикційні адміністративні провадження  

115. Юрисдикційні адміністративні провадження  

116. Адміністративно-процесуальний статус громадянина  

117. Реєстраційні провадження  

118. Дозвільні провадження  

119. Контрольні провадження  

120. Суб'єкти, уповноважені розглядати справи про адміністративні 

правопорушення  

121. Стадії провадження у справах про адміністративні 

правопорушення  

 

Екзаменатор                                       Леонід ГРИЩЕНКО 

Голова циклової комісії                  Юлія РЯБОКОНЬ                
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