
 
 
 

1 

Орієнтовний перелік питань 
для підготовки до державного екзамену з навчальної дисципліни 

«Адміністративне право»  
для слухачів навчально-наукового інституту заочного навчання 

 
1. Адміністративна відповідальність неповнолітніх 
2. Адміністративна відповідальності військовослужбовців 
3. Адміністративне право у юридично-галузевій класифікації 
4. Адміністративний арешт 
5. Адміністративний договір в публічному адмініструванні 
6. Адміністративний нагляд 
7. Адміністративні послуги в публічному адмініструванні 
8. Адміністративно-правовий статус громадян  
9. Адміністративно-правовий статус державних агентств  
10. Адміністративно-правовий статус державних інспекцій 
11. Адміністративно-правовий статус державних служб 
12. Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства 
13. Адміністративно-правовий статус особи, яка потребує додаткового 

захисту 
14. Адміністративно-правовий статус осіб,  які потребують тимчасового 

захисту 
15. Адміністративно-правовий статус біженців 
16. Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян 
17. Акти публічної адміністрації 
18. Апеляційна інстанція в адміністративному судочинстві  
19. Апеляційні адміністративні суди 
20. Види адміністративних проваджень 
21. Види громадських об’єднань  
22. Види заходів процесуального примусу 
23. Види органів виконавчої влади  
24. Види постанов по справі про адміністративний проступок 
25. Види примусових заходів в публічному адмініструванні 
26. Види проваджень за Кодексом адміністративного судочинства 

України 
27. Вищий адміністративний суд України 
28. Відмежування адміністративного права від інших галузей права 
29. Відсторонення осіб від керування транспортними засобами та огляд 

на стан сп’яніння 
30. Джерела адміністративного права  
31. Докази в адміністративному судочинстві  
32. Докази у справах про адміністративні проступки  
33. Завдання адміністративного судочинства 
34. Законодавство про адміністративні правопорушення 
35. Заходи попередження в публічному адмініструванні 
36. Заходи припинення в публічному адмініструванні 
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37. Звернення громадян у забезпеченні законності 
38. Зміст постанови по справі про адміністративний проступок  
39. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення  
40. Інстанційна підсудність адміністративних справ 
41. Кабінет Міністрів України і публічна адміністрація 
42. Касаційна інстанція в адміністративному судочинстві 
43. Компетенція адміністративних судів 
44. Контроль в публічному адмініструванні 
45. Легалізація об’єднань громадян  
46. Мета, завдання і напрями адміністративної реформи  
47. Метод адміністративного права 
48. Методи публічного адміністрування 
49. Міністерства в публічній адміністрації  
50. Місце розгляду справ про адміністративні проступки 
51. Місцеві адміністративні суди 
52. Місцеві органи виконавчої влади 
53. Нагляд як спосіб забезпечення законності 
54. Нормативне забезпечення адміністративних послуг 
55. Нормативне забезпечення державної митної справи 
56. Нормативне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ 
57. Об’єкт адміністративного проступку 
58. Об’єктивна сторона адміністративного проступку 
59. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність 
60. Обставини, що виключають провадження в справах про 

адміністративні проступки 
61. Обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність 
62. Обставини, що пом’якшують адміністративну відповідальність 
63. Ознаки адміністративного проступку  
64. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного 

права 
65. Органи, що розглядають справи про адміністративні проступки 
66. Оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення 
67. Особистий огляд і огляд речей 
68. Особливості здійснення виконавчої влади в м. Києві 
69. Підстави адміністративної відповідальності  
70. Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянину  
71. Поняття адміністративного позову 
72. Поняття адміністративного права.  
73. Поняття адміністративного проступку 
74. Поняття адміністративного процесу 
75. Поняття адміністративного судочинства 
76. Поняття адміністративної відповідальності 
77. Поняття апеляції в адміністративному судочинстві 
78. Поняття державної служби та публічної служби    
79. Поняття і види стягнень за Кодексом України про адміністративні 
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правопорушення. 
80. Поняття касації в адміністративному судочинстві 
81. Поняття публічної адміністрації 
82. Поняття та види суб’єктів адміністративного права 
83. Предмет адміністративного права 
84. Предметна підсудність адміністративних справ 
85. Президент України і публічна адміністрація 
86. Принципи адміністративного судочинства 
87. Принципи адміністративної відповідальності  
88. Припинення державної служби 
89. Прокурорський нагляд в публічному адмініструванні 
90. Проходження державної служби 
91. Публічне управління 
92. Розмежування адміністративних і дисциплінарних проступків 
93. Розмежування адміністративних проступків і злочинів 
94. Система адміністративних судів 
95. Способи забезпечення законності 
96. Справи про адміністративні проступки, що розглядаються лише 

судами 
97. Сторони в судовому адміністративному процесі 
98. Суб’єкт адміністративносго проступку 
99. Суб’єктивна сторона адміністративного проступку 
100.Територіальна підсудність адміністративних справ 
101.Тимчасове вилучення посвідчення водія 
102.Тимчасове затримання транспортних засобів 
103.Формальний та матеріальний склад адміністративного проступку 
104.Форми публічного адміністрування 
105.Центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом 
 
 


