
АНОТАЦІЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО» 

 

Мета викладання навчальної дисципліни «Адміністративне право»: надати 

широкі теоретичні і практичні знання студентам щодо сукупності правових норм, які 

регулюють суспільні відносини і формуються під час забезпечення органами виконавчої 

влади реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а 

також у процесі державного управління економічним, соціально-культурним та 

адміністративно-політичним будівництвом у державі. 

Предмет навчальної дисципліни «Адміністративне право»: суспільні відносини, 

врегульовані адміністративно-правовими нормами. 

Завдання вивчення дисципліни «Адміністративне право»: формування у 

майбутніх фахівців:  

знань про: особливості адміністративного регулювання управлінських відносин та 

чинну систему органів державного управління, форм і методів державного управління 

національною економікою, соціально-культурним та адміністративно-політичним 

устроєм, а також міжгалузевого державного управління; 

вмінь: орієнтуватися в теоретичних засадах та термінології основних положень 

адміністративного права України; аналізувати норми основних законодавчих актів 

адміністративного права; самостійно аналізувати та використовувати інформацію про 

правовідносини у сферах суспільного буття, які врегульовуються адміністративно-

правовими нормами; складати основні види нормативно-правових документів; 

застосовувати сучасні інформаційні технології при роботі з нормативно-правовою базою. 

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Державне управління і державна влада  

Тема 2. Предмет і система адміністративного права   

Тема 3. Адміністративно-правові норми і відносини 

Тема 4. Громадяни як суб’єкти адміністративного права  

Тема 5. Президент України як суб’єкт адміністративного права 

Тема 6. Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права 

Тема 7. Державні службовці як суб’єкти адміністративного права 

Тема 8. Об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права 

Тема 9. Форми державного управління 

Тема 10. Адміністративно-правові методи  

Тема 11. Адміністративна відповідальність 

Тема 12. Адміністративно-процесуальна діяльність 

Тема 13. Провадження у справах про адміністративні правопорушення  

Тема 14. Законність і дисципліна у сфері державного управління 

Тема 15. Правові засади управління економікою 

Тема 16. Управління промисловістю 

Тема 17. Управління сільським господарством 

Тема 18. Управління будівництвом і житлово-комунальним господарством  

Тема 19. Управління транспортом і зв’язком 

Тема 20. Управління використанням і охороною природних ресурсів 

Тема 21. Управління фінансами  

Тема 22. Управління митною справою  

Тема 23. Управління освітою  

Тема 24. Управління охороною здоров’я населення 

Тема 25. Управління культурою  

Тема 26. Управління в сфері соціального захисту населення 



Тема 27. Управління обороною  

Тема 28. Управління національною безпекою 

Тема 29. Управління внутрішніми справами  

Тема 30. Управління закордонними справами  

Тема 31. Управління юстицією  

 

 

 


