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Тема 1: Публічне управління і публічна адміністрація в Україні:
теоретико-правові основи
Вступ
Розділ I. Теоретико-правова характеристика публічного управління в
Україні
1.1. Поняття і зміст публічного управління: доктринальні підходи
1.2. Ознаки публічного управління
Розділ II. Теоретико-правова характеристика публічної адміністрації в
Україні
2.1. Поняття і зміст публічної адміністрації: доктринальні підходи
2.2. Ознаки публічної адміністрації
2.3. Співвідношення поняття публічної адміністрації з поняттями
публічне управління, публічне адміністрування
Розділ III. Структура публічної адміністрації в Україні
3.1. Органи державної виконавчої влади та їх посадові особи як суб'єкти
публічної адміністрації
3.2. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи як суб'єкти
публічної адміністрації
3.3. Посадові особи державних установ, організацій як суб'єкти публічної
адміністрації
3.4. Самоврядні організації та їх органи як суб'єкти публічної
адміністрації
3.5. Саморегулівні організації як суб'єкти публічної адміністрації
3.6. Особи які здійснюють незалежну професій ну діяльність і виконують
функції суб’єктів публічної адміністрації
Висновки
Список використаних джерел права і літератури
Тема 2: Предмет адміністративного права як галузі публічного права
України
Вступ
Розділ I. Розвиток доктринальних підходів до визначення предмету
адміністративного права як галузі права
1.1. Предмет поліцейського права в період існування Російської імперії
1.2. Розвиток поглядів на предмет радянського адміністративного права
1.3. Видозміна підходів до визначення предмета адміністративного права
у перші роки незалежної України
Розділ II. Сучасна доктрина українського адміністративного права
2.1. Новітні підходи до визначення поняття і предмета адміністративного
права України
2.2. Публічно-сервісна складова предмета адміністративно-правового
регулювання
Висновки
Список використаних джерел права і літератури
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Тема 3: Принципи адміністративного права
Вступ
Розділ I. Теоретико-правова характеристика принципів адміністративного
права України
1.1. Поняття принципів адміністративного права.
1.2. Загальні і спеціальні принципи адміністративного права України
4. Принципи діяльності публічної адміністрації як принципи
адміністративного права.
Розділ II. Теоретико-правова характеристика європейських принципів
адміністративного права в контексті євроінтеграції України
2.1. Поняття європейських принципів адміністративного права. Широке і
вузьке розуміння європейських принципів адміністративного права
2.2. Зміст складових загального поняття "європейські принципи
адміністративного
права":
безпосередньо
принципи
європейського
адміністративного права і принципи Європейського адміністративного
простору (ЄАП).
2.3. Сучасні джерела нормативного закріплення європейських принципів
адміністративного права.
2.4. Класифікація європейських принципів адміністративного права та їх
основні види
2.5. Галузеві європейські принципи адміністративного права: європейські
принципи адміністративного права щодо організації публічної адміністрації і
європейські принципи адміністративного права щодо діяльності публічної
адміністрації.
2.6. Зміст європейських принципів адміністративного права: а)
достовірність і передбачуваність (правова визначеність); б) відкритість і
прозорість; в) підзвітність; г) результативність та ефективність.
2.7. Європейські стандарти адміністративного права: а) що стосуються
забезпечення законності; б) що застосовуються до участі індивідів; в) що
стосуються виконання рішень; г) що стосуються забезпечення прозорості та
контролю.
2.8. Європейські стандарти публічної служби.
2.9. Європейські стандарти надання адміністративних послуг.
2.10. Європейські стандарти адміністративного правосуддя (судочинства).
Висновки
Список використаних джерел права і літератури
Тема 4: Національні джерела адміністративного права
Вступ
Розділ I. Теоретико-правова характеристика джерела адміністративного
права
1.1. Поняття та особливості джерел адміністративного права
1.2. Класифікація джерел адміністративного права
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Розділ II. Нормативно-правові акти в системі джерел адміністративного
права
2.1. Конституційні основи адміністративного права
2.2. Закони в системі джерел адміністративного права
2.3. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела адміністративного
права
2.3.1. Постанови Верховної Ради України
2.3.2. Укази і розпорядження Президента України
2.3.3. Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України
2.3.4. Нормативно-правові акти центральних органів державної
виконавчої влади
2.3.5. Нормативно-правові акти місцевих органів державної виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування
2.3.6. Особливості регуляторних нормативно-правових актів
Висновки
Список використаних джерел права і літератури
Тема 5: Значення судових рішень для адміністративно-правового
регулювання
Вступ
Розділ I. Рішення Європейського суду з прав людини у системі джерел
національного адміністративного права
1.1. Правові основи застосування судових рішень Європейського суду з
прав людини як джерел адміністративного права
1.2.
Теоретико-правова
характеристика
конкретних
рішень
Європейського суду з прав людини у правозастосовній (судовій) практиці
Розділ II. Значення рішень національних судів для адміністративноправового регулювання
2.1. Рішення Конституційного Суду України
2.2. Рішення Верховного Суду України
2.3. Рішення вищих спеціалізованих судів України.
Висновки
Список використаних джерел права і літератури
Тема 6: Адміністративно-правовий статус фізичних осіб
Вступ
Розділ I. Теоретико-правова характеристика фізичних осіб як суб’єктів
адміністративного права
1.1. Дискусійні питання структури адміністративно-правового статусу
фізичних осіб
1.2. Суть, види та значення адміністративних прав і обов'язків фізичних
осіб
Розділ II. Окремі спеціальні адміністративно-правові статуси фізичних
осіб в Україні
2.1. Адміністративно-правовий статус вимушених переселенців
5

2.2. Адміністративно-правовий статус фізичних осіб стосовно тимчасово
окупованих територій України
2.3. Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства
2.4. Особливості адміністративно-правового статусу біженців та осіб, які
потребують додаткового захисту
Висновки
Список використаних джерел права і літератури
Тема 7: Адміністративно-правовий статус колективних осіб
Вступ
Розділ I. Теоретико-правова характеристика колективних осіб як суб’єктів
адміністративного права
1.1. Структура адміністративно-правового статусу колективних осіб
1.2. Суть, види та значення адміністративних прав та обов'язків
колективних осіб
Розділ II. Окремі адміністративно-правові статуси колективних осіб
2.1
Адміністративно-правовий статус юридичних осіб – суб’єктів
підприємницької діяльності
2.2. Адміністративно-правовий статус бюджетних установ, організацій
2.3. Адміністративно-правовий статус громадських об'єднань
Висновки
Список використаних джерел права і літератури
Тема 8: Адміністративно-правовий статус органів державної
виконавчої влади
Вступ
Розділ I. Теоретико-правова характеристика органів державної виконавчої
влади як суб’єктів адміністративного права
1.1. Структура адміністративно-правового статусу органів державної
виконавчої влади
1.2. Суть, види та значення адміністративних повноважень (прав та
обов'язків) органів державної виконавчої влади
Розділ II. Адміністративно-правові статуси окремих органів державної
виконавчої влади
1.1. Повноваження Президента України у сфері державної виконавчої
влади
1.2. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України як
вищого органу державної виконавчої влади
1.3. Адміністративно-правовий статус центральних органів державної
виконавчої влади та їх територіальних органів
1.4. Адміністративно-правовий статус місцевих державних адміністрацій
та їх структурних підрозділів
1.5. Особливості адміністративно-правового статусу військово-цивільних
адміністрацій
Висновки
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Список використаних джерел права і літератури
Тема 9: Адміністративно-правовий статус органів місцевого
самоврядування
Вступ
Розділ I. Теоретико-правова характеристика органів місцевого
самоврядування та їх посадових осіб як суб’єктів адміністративного права
1.1. Структура адміністративно-правового статусу органів місцевого
самоврядування та їх посадових осіб
1.2. Суть, види та значення адміністративних повноважень (прав та
обов'язків) органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб
Розділ II. Адміністративно-правові статуси окремих органів місцевого
самоврядування та їх посадових осіб
2.1. Адміністративно-правовий статус місцевих рад
2.2. Адміністративно-правовий статус виконавчих комітетів місцевих рад
та їх структурних підрозділів
2.3. Адміністративно-правовий статус посадових осіб місцевого
самоврядування (сільського, селищного, міського голови, старости, голови
районної та обласної ради)
Висновки
Список використаних джерел права і літератури
Тема 10: Інститут публічної служби в Україні: теоретико-правові
основи
Вступ
Розділ I. Теоретико-правова характеристика публічної служби в Україні
1.1. Поняття та види публічної служби
1.2. Посади публічної служби
1.3. Поняття та види публічних службовців
Розділ II. Теоретико-правова характеристика державної служби
2.1. Поняття та види державної служби
2.2. Принципи державної служби
2.3. Посади державної служби: поняття і види; політичні посади; категорії
посад державної служби
Розділ III. Адміністративно-правовий статус державних службовців
3.1. Поняття та види державних службовців
3.2. Структура адміністративно-правового статусу державного службовця
3.3. Основні права та обов'язки державного службовця
Висновки
Список використаних джерел права і літератури
Тема 11: Адміністративно-правові основи вступу на державну
службу, її проходження та припинення
Вступ
Розділ I. Вступ на державну службу
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1.1. Загальні умови вступу на державну службу
1.2. Порядок проведення конкурсу на зайняття вакантної посади
державної служби
1.3. Призначення на посаду державної служби
Розділ II. Проходження державної служби (службова кар’єра)
2.1. Ранги державних службовців
2.2. Просування державного службовця по службі. Переведення
державних службовців
2.3. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців
Розділ III. Припинення державної служби
3.1. Підстави припинення державної служби
3.2. Передача справ і майна
Висновки
Список використаних джерел права і літератури
Тема 12: Дисциплінарна відповідальність державних службовців:
теоретико-правові основи
Вступ
Розділ I. Теоеретико-правова характеристика службової дисципліни
1.1. Службова дисципліна: сутність, ознаки, засоби забезпечення
1.2. Обов’язки державного службовця щодо додержання службової
дисципліни. Обов’язки керівника державної служби щодо забезпечення
службової дисципліни
Розділ
II.
Адміністративно-правові
засади
дисциплінарної
відповідальності державних службовців як засобу забезпечення службової
дисципліни
2.1. Поняття та природа дисциплінарної відповідальності державних
службовців
2.2. Підстави для притягнення державного службовця до дисциплінарної
відповідальності
2.3. Види дисциплінарних стягнень за вчинювані державними
службовцями дисциплінарні проступки та загальні умови їх застосування
2.4. Порядок проведення службового розслідування
Висновки
Список використаних джерел права і літератури
Тема 13: Форми діяльності публічної адміністрації
Вступ
Розділ I. Теоретико-правова характеристика форм діяльності публічної
адміністрації
1.1. Поняття та зміст форм діяльності публічної адміністрації
1.2. Види форм діяльності публічної адміністрації
Розділ II. Теоретико-правова характеристика правових актів публічної
адміністрації
2.1. Поняття та види правових актів публічної адміністрації
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2.2. Вимоги, що ставляться до правових актів публічної адміністрації
Наслідки невиконання вимог до змісту та форми правових актів
(адміністративних актів)
2.3. Порядок прийняття та набрання чинності правовими актами
публічної адміністрації
2.4. Дія, зупинення та припинення дії правових актів публічної
адміністрації
Висновки
Список використаних джерел права і літератури
Тема 14: Адміністративний договір як форма діяльності публічної
адміністрації: теоретико-правові основи
Вступ
Розділ I. Теоретико-правова характеристика адміністративного договору
1.1. Поянняття, сутність та особливості адміністративного договору
1.2. Види адміністративних договорів: доктринальні підходи до
класифікації
Розділ
II.
Теоретико-правова
характеристика
окремих
видів
адміністративних договорів
1.1. Адміністративний договір про розподіл повноважень між органами
публічної адміністрації
1.2. Контракт на державну службу. Контракт на військову службу
1.3. Адміністративні договори в рамках державно-приватного
партнерства
1.4. Адміністративні договори в сфері діяльності органів внутріщніх
справ
Висновки
Список використаних джерел права і літератури
Тема 15: Адміністративний процес в Україні: теоретико-правові
основи
Вступ
Розділ I. Теоретико-правова характеристика адміністративного процесу в
Україні
1.1. Доктринальні підходи до визначення поняття і змісту
адміністративного процесу
1.2. Співвідношення понять "адміністративний процес", "адміністративна
юстиція", "адміністративна процедура", "адміністративне провадження"
Розділ II. Теоретико-правова характеристика адміністративних процедур
Україні
2.1. Поняття, зміст і види адміністративних процедур та їх
співвідношення з адміністративними провадженнями
2.2. Правові основи адміністративних процедур в Україні: загальний
огляд. Проект Адміністративно-процедурного кодексу України, його завдання
та предмет правового регулювання.
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Висновки
Список використаних джерел права і літератури
Тема 16: Адміністративно-правове регулювання процедури
прийняття органами публічної адміністрації нормативно-правових актів
Вступ
Розділ I. Теоретико-правова характеристика процедури прийняття
органами публічної адміністрації нормативно-правових актів
1.1. Поняття і зміст процедури прийняття органами публічної
адміністрації нормативно-правових актів
1.2. Правові основи прийняття органами публічної адміністрації
нормативних актів: загальний огляд.
Розділ II. Процедура прийняття окремими органами публічної
адміністрації нормативно-правових актів
2.1. Процедура прийняття постанов і нормативних розпоряджень
Кабінетом Міністрів України
2.2. Процедура прийняття нормативно-правових актів міністерствами та
іншими центральними органами державної виконавчої влади
2.3. Процедура прийняття нормативних розпоряджень головами та
іншими посадовими особами місцевих державних адміністрацій та нормативноправових актів виконавчими органами місцевого самоврядування
2.4. Особливості процедури прийняття регуляторних актів у сфері
господарської діяльності органами публічної адміністрації та іншими
уповноваженими суб`єктами.
Висновки
Список використаних джерел права і літератури
Тема 17. Адміністративно-правове регулювання процедури надання
адміністративних послуг
Вступ
Розділ I. Теоретико-правова характеристика процедури надання
адміністративних послуг
1.1. Поняття та зміст адміністративної послуги
1.2. Правове забезпечення надання адміністративних послуг в Україні та
сфери їх застосування
1.3. Основні вимоги до регулювання надання адміністративних послуг
1.4. Порядок надання адміністративних послуг
1.5. Строки надання адміністративних послуг
1.6. Організаційні та інформаційні аспекти надання адміністративних
послуг
Розділ II. Процедури надання адміністративних послуг в окремих сферах
функціонування публічної адміністрації (на прикладі адміністративних послуг,
що надаються суб’єктам підприємницької діяльності: реєстрація, ліцензування,
сертифікація, стандартизація тощо)
Висновки
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Список використаних джерел права і літератури
Тема 18: Адміністративно-правове регулювання процедури
здійснення контролю (нагляду) суб’єктами публічної адміністрації
Розділ 1. Теоретико-правова характеристика контрольної діяльності
суб’єктів публічної адміністрації
1.1. Державний контроль (нагляд) суб’єктів публічної адміністрації:
поняття і сутність
1.2. Правове забезпечення здійснення державного контролю (нагляду)
суб’єктів публічної адміністрації та сфери його застосування.
1.3. Система принципів контрольної діяльності.
1.4. Способи (методи) здійснення контрольної діяльності.
Розділ 2. Внутрішньосистемний державний контроль у сфері виконавчої
влади.
2.1. Види та суб'єкти державного контролю у сфері виконавчої влади
2.2. Контроль Кабінету Міністрів України у сфері виконавчої влади.
2.3. Центральні органи виконавчої влади як суб'єкти державного
контролю.
2.4.Особливості державного контролю в діяльності місцевих органів
виконавчої влади.
2.5. Контрольні повноваження органів місцевого самоврядування у сфері
виконавчої влади
Розділ 3. Адміністративно-правове регулювання окремих видів
адміністративно-контрольних процедур.
3.1. Поняття та правова природа адміністративно-контрольної процедури,
її особливості та зміст (стадії).
3.2. Порядок проведення планових заходів державного контролю
(нагляду) органами публічної адміністрації.
3.3. Порядок проведення позапланових заходів державного контролю
(нагляду) органами публічної адміністрації.
3.4. Рішення органів публічної адміністрації за результатами здійснення
заходів державного контролю (нагляду).
Висновки
Список використаних джерел права і літератури
Тема 19: Спеціальні адміністративно-правові режими в Україні
Вступ
Розділ I. Теоретико-правова характеристика адміністративно-правових
режимів.
1.1. Поняття і правова природа адміністративно-правового режиму
1.2. Види адміністративно-правових режимів
Розділ II. Правова характеристика окремих видів адміністративноправових режимів.
2.1. Адміністративно-правові режими у сфері господарювання.
2.2. Адміністративно-правовий режим державного кордону
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2.3. Митні режими
2.4. Адміністративно-правові режими надзвичайної екологічної ситуації
2.5 Адміністративно-правовий режим надзвичайного стану
2.6. Адміністративно-правовий режим воєнного стану.
2.7. Особливості адміністративно-правових режимів в умовах збройного
конфлікту та проведення антитерористичної операції в Україні
Висновки
Список використаних джерел права і літератури
Тема 20: Адміністративний примус в Україні
Вступ
Розділ I. Теоретико-правова характеристика адміністративного примусу
як різновиду державного (публічного) примусу
1.1. Поняття і правова природа адміністративного примусу
1.2. Ознаки адміністративного примусу
Розділ II. Види заходів адміністративного примусу
2.1. Теоретичні підходи до класифікації заходів адміністративного
примусу
2.2. Правова характеристика адміністративно-попереджувальних заходів
(заходів адміністративного попередження)
2.3. Правова характеристика адміністративно-припиняючих заходів
(заходів адміністративного припинення)
2.4. Правова характеристика заходів адміністративної відповідальності
(адміністративних стягнень)
Висновки
Список використаних джерел права і літератури
Тема 21: Інститут адміністративної відповідальності в Україні
Вступ.
Розділ I. Теоретико-правова характеристика інституту адміністративної
відповідальності
1.1. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності
1.2. Розмежування адміністративної відповідальності та інших видів
юридичної відповідальності
1.3. Правові основи адміністративної відповідальності в Україні
Розділ II. Адміністративне правопорушення (адміністративний
проступок) як підстава адміністративної відповідальності
2.1. Поняття та ознаки адміністративного правопорушення
2.2. Склад адміністративного правопорушення
Розділ III. Адміністративні стягнення як заходи адміністративної
відповідальності.
3.1. Поняття та ознаки адміністративних стягнень
3.2. Види адміністративних стягнень в Україні
3.3. Загальні засади накладення адміністративних стягнень
Висновки
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Список використаних джерел права і літератури.
Тема 22: Адміністративні стягнення в Україні
Вступ.
Розділ I. Теоретико-правова характеристика адміністративних стягнень як
заходів адміністративної відповідальності
1.1. Поняття і правова природа адміністративних стягнень
1.2. Класифікація адміністративних стягнень
1.3. Загальні засади накладення адміністративних стягнень
Розділ II. Особливості змісту і порядок накладення конкретних видів
адміністративних стягнень
2.1. Попередження
2.2. Штраф
2.3. Штрафні бали
2.4. Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або
безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення
2.5. Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або
безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; грошей,
одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення
2.6. Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові
(права керування транспортними засобами, права полювання)
2.7. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю
2.8. Громадські роботи
2.9. Виправні роботи
2.10. Адміністративний арешт. Арешт з утриманням на гауптвахті
2.11. Адміністративне видворення за межі України іноземців та осіб без
громадянства
Висновки
Список використаних джерел права і літератури
Тема 23: Адміністративно-правове забезпечення управління
юстицією в Україні
Вступ
Розділ I. Теоретико-правові основи управління юстицією
1.1. Поняття і сутність юстиції
1.2. Поняття, зміст та адміністративно-правові основи управління
юстицією
Розділ II. Адміністративно-правовий статус органів управління у сфері
юстиції
2.1. Вища рада юстиції (зауваження: може бути перетворена у Вищу
раду правосуддя, проект Закону про яку розглядається у ВРУ)
2.2. Міністерство юстиції України та його територіальні органи
2.3. Органи суддівського самоврядування. Державна судова адміністрація
України
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2.4. Органи державної виконавчої служби
2.5. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату
2.6. Органи адвокатського самоврядування
Висновки
Список використаних джерел права і літератури
Тема 24: Адміністративно-правове забезпечення управління
Міністерством юстиції України та його органами
Вступ
Розділ I. Теоретико-правова характеристика адміністративно-правовового
статусу Міністерства юстиції України та його органів
1.1. Поняття і зміст державного управління у сфері юстиції
1.2. Адміністративно-правовий статус Міністерства юстиції та його
органів
Розділ
II.
Адміністративно-правове
регулювання
здійснення
Міністерством юстиції України окремих управлінських функцій
2.1. Державна реєстрація нормативно-правових актів
2.2. Державна реєстрація актів цивільного стану
2.3. Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
2.4. Державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не
мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців
2.5. Забезпечення проведення перевірки, передбаченої Законом України
"Про очищення влади"
Висновки
Список використаних джерел права і літератури
Тема 25: Управління судовою системою (судове управління):
теоретико-правові основи
Вступ
Розділ I. Теоеретико-правова характеристика управління судовою
системою (судового управління)
1.1. Поняття і зміст управління судовою системою (судового управління)
1.2. Система управління судовою системою та її правові основи
Розділ II. Адміністративно-правовий статус органів управління у сфері
правосуддя
2.1.Вища рада юстиції (зауваження: може бути перетворена у Вищу
раду правосуддя, проект Закону про яку розглядається у ВРУ)
2.2. Державна судова адміністрація України та її територіальні органи
2.3. Органи управління на рівні апарату судів. Адміністрування судів
2.4. Органи суддівського самоврядування
Розділ III. Орієнтири і напрями вдосконалення судового управління в
Україні
3.1. Європейський досвід управління судовою системою
3.2. Напрями оптимізації управління судовою системою
Висновки
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Список використаних джерел права і літератури
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