
Адміністративне право

Адміністративне  право  —  це  галузь  права (сукупність  правових  норм),
регулююча  з  метою  реалізації  завдань  і  функцій  держави  суспільні  відносини
управлінського характеру, які складаються у сфері виконавчої і розпорядливої діяльності
органів виконавчої влади, внутрішньоорганізаційної діяльності інших державних органів,
а  також  в  процесі  здійснення  громадськими  організаціями,  їх  органами  зовнішніх
юридично владних повноважень.

Адміністративне право є самостійною галуззю права, за допомогою якої держава
регулює  однорідні  суспільні  відносини  у  сфері  державного  управління,  розвиває  і
укріплює його демократичні основи. Адміністративному праву належить особлива роль в
механізмі правового регулювання — воно виступає необхідним і важливим інструментом
управління соціальними процесами в суспільстві. Інакше кажучи, адміністративне право
— це управлінське право, яке відрізняється від інших галузей права специфікою предмету,
методу регулювання і структурними особливостями (системою розміщення нормативного
матеріалу).

Предмет  адміністративного  права складає  широкий  комплекс  суспільних
відносин, що виникають в процесі реалізації функцій державного управління, у зв'язку із
здійсненням широкої і різноманітної виконавчої і розпорядливої діяльності.

Метою вивчення навчальної дисципліни є необхідність підготовки фахівців сфери
управління,  що  працюватимуть  в  умовах  побудови  правової  держави  та  ринкової
економіки;  вивчення  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.

Завданням вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців
знань про:

- сутність адміністративного права, його зв'язок з державним управлінням;
- чинне адміністративне законодавство;
- функції та принципи державного управління;
- систему виконавчої влади, правове положення суб'єктів, що її здійснюють;
- форми та методи державного управління;
- поняття та види адміністративного примусу та адміністративної відповідальності;
- поняття та принципи адміністративного процесу, його структуру;
- способи забезпечення законності;
- спеціальні адміністративно-правові режими;
- особливості галузевого та міжгалузевого управління.

вмінь:
- тлумачити та застосовувати чинне адміністративне законодавство;
- правильно використовувати в практичній діяльності методи державного управління;

- готувати акти державного управління та приймати управлінські рішення, юрисдик-
ційні та інші акти;

- здійснювати функції щодо забезпечення законності в державному управлінні, при 
розгляді справ про адміністративні правопорушення.



Результатом  вивчення  дисципліни  є  здобуття  знань  про  особливості
адміністративно-правового регулювання управлінських відносин та чинну систему органів
державного управління, форм і методів державного управління національною економікою,
соціально-культурним  та  адмініcтративно-політичним  устроєм,  а  також  міжгалузевого
державного  управління;  вміння  застосовувати  набуті  теоретичні  знання  у  вирішенні
правових питань у практичній діяльності.


