
Питання на усний модуль  
з курсу «Адміністративне право України» 

1. Поняття та види форм (інструментів) діяльності публічної адміністрації. 
2. Прийняття нормативно-правових актів суб'єктами публічної адміністрації: правові 

підстави. Акти планування та їх місце серед  форм (інструментів) діяльності публічної 
адміністрації 

3. Адміністративні договори: поняття, ознаки та види. 
4. Індивідуальні адміністративні акти (рішення) як основна форма (інструмент) діяльності 

публічної адміністрації та їх ознаки. 
5. Види індивідуальних адміністративних актів. 
6. Вимоги, що ставляться  до змісту та форми індивідуальних адміністративних актів. 
7. Наслідки невиконання вимог до змісту та форми індивідуальних адміністративних актів. 
8. Набрання чинності та доведення до відома адресатів індивідуальних адміністративних 

актів. 
9. Зміна, зупинення та припинення дії індивідуальних адміністративних актів. 
10. Правові основи прийняття органами публічної адміністрації нормативних актів: 

загальний огляд. 
11. Процедура прийняття регуляторних актів у сфері господарської діяльності органами 

публічної адміністрації та іншими уповноваженими суб‘єктами. 
12. Процедура прийняття постанов Кабінету Міністрів України та нормативних наказів 

міністерств. 
13. Процедура прийняття нормативних розпоряджень головами місцевих державних 

адміністрацій та нормативних рішень органів місцевого самоврядування. 
14. Процедура прийняття індивідуальних адміністративних актів: поняття та зміст. 

Співвідношення понять «адміністративна процедура», «адміністративний процес», 
«адміністративне провадження». 

15. Правове забезпечення процедури прийняття індивідуальних адміністративних актів. 
Загальне і спеціальне законодавство про адміністративну процедуру. 

16. Класифікація процедури прийняття індивідуальних адміністративних актів. 
17. Проект Закону України «Про адміністративну процедуру», його завдання та предмет 

правового регулювання. 
18. Поняття та зміст адміністративної послуги. 
19. Види адміністративних послуг та відмежування адміністративних послуг від інших видів 

діяльності органів публічної адміністрації, а також від інших видів послуг.  
20. Правове забезпечення надання адміністративних послуг та сфери його застосування. 
21. Організаційні аспекти надання адміністративних послуг. Центр надання 

адміністративних послуг як організаційна форма надання адміністративних послуг 
22. Інформаційні аспекти надання адміністративних послуг. 
23. Порядок надання адміністративних послуг. 
24. Строки надання адміністративних послуг. 
25. Процедура надання адміністративних послуг в окремих сферах функціонування 

публічної адміністрації (на прикладі Закону України «Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності»). 

26. Поняття і сутність електронного урядування  
27. Розмежування понять: «Електронний уряд» «Електронна держава», «Електронна 

демократія», «Електронний парламент»; 



28. Основні етапи та передумови запровадження електронного урядування в Україні. Стан 
розвитку електронного урядування в Україні;  

29. Надання адміністративних послуг з використанням сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій; 

30. Забезпечення електронної взаємодії між органами публічної адміністрації; 
31. Правове регулювання доступу до публічної інформації та відкритих даних; 
32. Можливості електронної участі громадськості в урядуванні. Електронні петиції та 

електронні звернення громадян; 
33. Державний контроль (нагляд) та його місце в діяльності публічної адміністрації.  
34. Правове забезпечення здійснення державного контролю (нагляду) та сфери його 

застосування. 
35. Порядок проведення планових заходів державного контролю (нагляду) органами 

публічної адміністрації. 
36. Порядок проведення позапланових заходів державного контролю (нагляду) органами 

публічної адміністрації. 
37. Рішення органів публічної адміністрації за результатами здійснення заходів державного 

контролю (нагляду). 
38. Адміністративне оскарження та його місце серед способів захисту прав особи у 

відносинах з публічною адміністрацією. 
39. Право на адміністративне оскарження. 
40. Суб‘єкти розгляду скарги. 
41. Подання скарги та його наслідки. 
42. Розгляд скарги. 
43. Рішення, що можуть бути прийняті в результаті розгляду скарги. 
44. Поняття, зміст та види спеціального адміністративно-правового режиму. 
45. Надзвичайні адміністративно-правові режими: мета, порядок запровадження, види. 

Обмеження конституційних прав і свобод в умовах надзвичайних адміністративно-
правових режимів. Особливості правового режиму надзвичайного стану. 

46. Режим державної таємниці як один із видів режимів інформації з обмеженим доступом. 
Процедура надання допуску до державної таємниці. 

47. Підстави та порядок введення воєнного стану в Україні. 
48. Суб‘єкти, залучені до забезпечення правового режиму воєнного стану та їх 

повноваження. Військово-цивільні адміністрації 
49. Заходи та гарантії законності правового  режиму воєнного стану. 
50. Сутність та класифікація контролю за діяльністю публічної адміністрації. 
51. Форми парламентського контролю за діяльністю публічною адміністрації. 
52. Контроль Президента України за діяльністю публічної адміністрації. 
53. Зовнішній та внутрішній контроль в межах системи органів виконавчої влади. 
54. Контроль з боку органів місцевого самоврядування. 
55. Форми контролю громадськості за діяльністю публічної адміністрації. 
56. Місце та роль органів судової влади у здійсненні контролю за діяльністю публічної 

адміністрації. 
57. Завдання адміністративного судочинства. 
58. Організація адміністративного судочинства в Україні 
59. Право на звернення до адміністративного суду та способи судового захисту 
60. Засади (принципи) адміністративного судочинства: 
61. Верховенство права 
62. Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; 



63. Гласність і відкритість судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; 
64. Змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з’ясування всіх обставин у справі; 
65. Обов’язковість судового рішення; 
66. Забезпечення права на апеляційний перегляд та касаційне оскарження судового рішення; 
67. Розумність строків розгляду справи судом; 
68. Неприпустимість зловживання процесуальними правами; 
69. Відшкодування судових витрат фізичних та юридичних осіб, на користь яких ухвалене 

судове рішення. 
70. Юрисдикція адміністративних судів: поняття та види: 
71. Предметна юрисдикція адміністративних судів 
72. Інстанційна юрисдикція; 
73. Територіальна юрисдикція (підсудність). 
74. Повноваження адміністративного суду при вирішенні справи


