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ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ  

з дисципліни «Адміністративне право» 
 

1. Адміністративно-правові відносини (поняття і види). 

2. Відмінні особливості виконавчої влади. 

3. Акти державного управління. 

4. Нормативні та індивідуальні акти управління. 

5. Провадження за зверненнями громадян. 

6. Дисциплінарне провадження в адміністративному праві. 

7. Адміністративно-правове забезпечення управління пенітенціарною системою. 

8. Правоохоронні органи як суб’єкти адміністративного права. 

9. Адміністративно-правове забезпечення управління юстицією. 

10. Поняття та види суб’єктів владних повноважень. 

11. Крайня необхідність, як обставина, що виключає адміністративну 

відповідальність. 

12. Громадський контроль за дотриманням законності і дисципліни в державному 

управлінні. 

13. Адміністративно-правовий статус громадян України, його розвиток в сучасних 

умовах. 

14. Особливе адміністративне право та його структура. 

15. Поняття та процедура делегування повноважень у органах публічної влади. 

16. Принцип верховенства права в адміністративному праві. 

17. Принцип належного урядування в адміністративному праві 

18. Суть та види джерел адміністративного права. 

19. Правова природа і особливості повноважень органу виконавчої влади. 

20. Приватні особи в системі суб’єктів адміністративного права. 

21. Поняття, ознаки та види адміністративних послуг. 

22. Суб’єкти відносин щодо надання адміністративних послуг. 

23. Обмеження при проходженні публічної служби. 

24. Запобігання корупційним проявам у публічній службі. 

25. Проходження публічної служби. 

26. Адміністративний проступок та адміністративна відповідальність. 

27. Заходи попередження правопорушень в діяльності правоохоронних органів 

України. 

28. Особливості адміністративної відповідальності осіб рядового і начальницького 

складу ДКВС за законодавством України. 

29. Організаційно-правові засади функціонування адміністративних судів в Україні. 

30. Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади в Україні. 

31. Взаємодія місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування. 

32. Штраф як найпоширеніший вид адміністративних стягнень та його застосування. 

33. Виправні роботи як вид адміністративного стягнення. 

34. Адміністративно-правовий статус громадянина України. 

35. Державне управління в інформаційній сфері. 

36. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері 

виконання покарань. 

37. Адміністративно-правове регулювання управління суб’єктами державної форми 

власності 

38. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень  

39. Роль адміністративного права в інформаційному суспільстві. 

40. Адміністративно-правовий статус обласної державної адміністрації 

41. Державне управління як різновид публічної влади. 

http://зачётка.рф/book/4885/215837/Глава%203.%20Штраф%20як%20найпоширеніший%20вид%20адміністративних%20стягнень%20та%20йогозастосування.html
http://novadoba.com.ua/46063-administratyvna-vidpovidalnist-za-porushennya-zakonodavstva-u-sferi-derzhavnoyi-reyestraciyi-yurydychnykh-osib-fizychnykh-osib-pidpryyemciv-ta-gromadskykh-formuvan-a-takozh-u-sferi-derzhavnoyi.html
http://novadoba.com.ua/46063-administratyvna-vidpovidalnist-za-porushennya-zakonodavstva-u-sferi-derzhavnoyi-reyestraciyi-yurydychnykh-osib-fizychnykh-osib-pidpryyemciv-ta-gromadskykh-formuvan-a-takozh-u-sferi-derzhavnoyi.html
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42. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави. 

43.  Адміністративно-правові норми і відносини. 

44. Суб'єкти адміністративно-правового регулювання в сфері виконавчої влади. 

45. Місце і роль Президента України в умовах здійснення влади за принципом її 

поділу на законодавчу, виконавчу і судову. 

46. Органи місцевого самоврядування як суб'єкти адміністративного права. 

47. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України. 

48. Державна служба як різновид професійної діяльності в сфері виконавчої влади. 

49. Форми діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування. 

50. Правові акти органів виконавчої влади. 

51. Адміністративно-правові режими. 

52. Поняття та підстави адміністративної відповідальності. 

53. Сутність адміністративного процесу. 

54. Провадження в справах про адміністративні правопорушення. 

55. Юридичні особи публічного права у адміністративних правовідносинах. 

56. Сутність забезпечення законності і дисципліни у сфері виконавчої влади. 

57. Контроль і нагляд у сфері виконавчої влади. 

58. Адміністративно-правове регулювання юстицією. 

59. Публічна адміністрація і публічна служба в зарубіжних країнах. 

60. Адміністративне право та державне управління. 

61. Застосування норм адміністративного права. 

62. Адміністративно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади. 

63. Учасники адміністративно-правових відносин. 

64. Особливості та проблеми реалізації норм адміністративного права України  

65. Адміністративно-правовий статус державних службовців. 

66. Органи місцевого самоврядування в системі державного управління України. 

67. Систематизація адміністративного права України. 

68. Корупція в системі державної служби: поняття, причини виникнення, правові 

засоби боротьби з нею. 

69. Проходження державної служби: поняття, основні стадії, адміністративно-

правове регулювання. 

70. Адміністративно-правовий статус іноземних громадян. 

71. Адміністративно-правові акти органів виконавчої влади. 

72. Підстави, порядок і юридичне значення звільнення від адміністративної 

відповідальності. 

73. Адміністративна відповідальність неповнолітніх за законодавством України. 

74. Право громадян на відшкодування збитків, завданих незаконними діями 

посадових осіб державних органів. 

75. Історія адміністративного права України: основні етапи становлення. 

76. Організаційно-правові форми соціального захисту людини і громадянина в 

Україні. 

77. Правове регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади 

78. Адміністративно-правовий режим надзвичайного стану 

79. Адміністративно-правові засади встановлення і застосування адміністративного 

арешту, виправних та громадських робіт 

80. Адміністративно-правове забезпечення права громадян на освіту 

81. Адміністративна відповідальність юридичних осіб 

82. Неповнолітній як суб`єкт адміністративної відповідальності 

83. Місце адміністративної відповідальності в системі заходів адміністративного 

примусу 

84. Поняття та види заходів адміністративного примусу  



 4 

85. Оскарження рішень органів виконавчої влади в адміністративному порядку 

86. Делегування повноважень місцевими органами влади: організаційно-правовий 

аспект. 

87. Акти Кабінету Міністрів України: теоретичні засади видання та реалізації. 

88. Адміністративний договір як засіб управлінської діяльності 

89. Організаційно-правові засади взаємодії кримінально-виконавчих установ з 

державними органами та недержавними організаціями 

90. Адміністративна відповідальність посадових осіб у сфері державного управління 

91. Адміністративно-правові гарантії реалізації прав і свобод громадян. 

92. Механізм адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини та 

громадянина 

93. Адміністративні послуги в Україні: організаційно-правові аспекти 

94. Організаційно-правове забезпечення управління державним майном в Україні 

95. Адміністративно-правове забезпечення реалізації права громадян на вільний 

вибір місця проживання 

96. Організаційно-правові засади діяльності установ виконання покарань 

97. Нормативні та індивідуальні акти управління 

98. Адміністративне право як галузь права. 

99. Джерела адміністративного права. 

100. Публічне адміністрування у сфері національної безпеки  

101. Адміністративна реформа та її перспективи. 

102. Адміністративно-правовий статус підприємств, установ, організацій. 

103. Адміністративно-правові засади управління соціальним захистом населення. 

104. Роль громадськості у контролі а діяльністю органів державної влади та 

місцевого самоврядування як суб’єктів адміністративного права України. 

105. Поняття та значення принципів адміністративного права. 

106. Система органів виконавчої влади. 

107. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування. 

108. Публічна служба та публічні службовці. 

109. Різновиди адміністративних правопорушень та особливості адміністративної 

відповідальності юридичних осіб. 

110. Вимоги до актів публічного адміністрування та наслідки їх недотримання. 

111. Адміністративна юстиція. 

112. Провадження в справах про звернення громадян. 

113. Об’єднання громадян як учасники адміністративно-правових відносин. 

114. Наука поліцейського права як першооснова адміністративного права: джерела, 

етапи розвитку, її головні представники у Західній Європі та Україні. 

115. Адміністративно-правові засади управління у сфері охорони прав на об'єкти 

інтелектуальної власності 

116. Адміністративно-правові засади дозвільної діяльності щодо підприємництва 

117. Нормативний акт як інструмент публічного адміністрування 

118. Адміністративно-правовий статус Державного бюро розслідувань Публічне 

адміністрування у сфері юстиції 

119. Публічне адміністрування у сфері економіки 

 

http://зачётка.рф/book/4885/215833/Глава%204.%20Різновиди%20адміністративних%20правопорушень%20та%20особливостіадміністративної%20відповідальності%20юридичних%20осіб.html
http://зачётка.рф/book/4885/215833/Глава%204.%20Різновиди%20адміністративних%20правопорушень%20та%20особливостіадміністративної%20відповідальності%20юридичних%20осіб.html

