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ВСТУП
На сучасному етапі розвитку суспільства адміністративне
право є однією з провідних галузей публічного права, нормами якого
регулюються суспільні відносини, що виникають у сфері державного
управління в процесі здійснення виконавчої і розпорядчої діяльності
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а
також у процесі здійснення внутрішньо-організаційної діяльності
іншими державними органами.
Адміністративне право є однією з галузей правової науки, а
також однією з фундаментальних юридичних дисциплін, яка
передбачає вивчення загальних закономірностей адміністративноправового регулювання суспільних відносин, науково обґрунтованих
рекомендацій і пропозицій, спрямованих на зміну, вдосконалення
адміністративно-правових норм і, насамперед, на підвищення їх
ефективності.
Мета і завдання вивчення дисципліни. Адміністративне
право, як і кожна юридична дисципліна, має за мету сформувати у
майбутніх фахівців гуманістичне мислення, здатність забезпечувати
реалізацію, охорону й захист прав і свобод людини, виявляти
активність в утвердженні в Україні принципу верховенства права, у
побудові демократичної соціальної держави. Завдання вивчення
адміністративного права полягають в оволодінні сукупністю
теоретичних і науково-прикладних знань щодо його предмета, а
також розвитку вмінь і навичок правозастосовчої діяльності.
Студенти повинні здобути узагальнені систематизовані знання щодо:
– поняття адміністративного права, його місця в системі
національного права, джерел адміністративного права й
адміністративного законодавства;
– норм адміністративного права, особливостей їх структури,
видів, форм реалізації та втілення в адміністративно-правових
відносинах;
– статусу суб'єктів адміністративного права, а також правового
регулювання функцій, повноважень, форм і методів
державного управління;
– державної служби і державного контролю, адміністративного
примусу та заходів його застосування, адміністративної
відповідальності та особливостей її застосування щодо
фізичних і юридичних осіб за законодавством України.
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–

сутності й принципів адміністративного процесу, його
структури та основних видів адміністративних проваджень;
– адміністративно-правового регулювання у різноманітних
сферах державного управління;
– системи та повноважень органів виконавчої влади, організації
управління економікою, соціально-культурним будівництвом
й адміністративно-політичною діяльністю, а також такою
сферою міжвідомчого характеру, як інформатизація
українського суспільства;
– вимог європейської інтеграції України стосовно необхідності
врахування вітчизняною державно-управлінською практикою
стандартів європейського адміністративного простору.
Вивчення адміністративного права передбачає розвиток вмінь і
навичок щодо:
володіння
понятійно-категоріальним
апаратом
адміністративного права, юридичною термінологією та їх
використання у подальшому навчанні і практиці;
- врахування наданих тлумачень адміністративно-правових норм,
прокоментованої практики правозастосовчої діяльності;
звернення
до
відповідного
законодавства,
зокрема
адміністративно-деліктного законодавства, під час розв’язання
конфліктів, досягнення компромісів у сфері правового регулювання
адміністративних правовідносин.
Міждисциплінарні зв’язки. Знання, отримані студентами при
вивченні таких дисциплін як «Історія держави і права України»,
«Історія держави і права», «Теорія держави і права», «Конституційне
право України». «Муніципальне право України» слугують основою
для
вирішення
питань
Загальної
та
Особливої
частин
адміністративного права, що, в свою чергу, сприяє подальшому
ознайомленню з широким діапазоном суспільних відносин
управлінського характеру, насамперед у сфері функціонування
виконавчої влади, а також у сфері забезпечення прав і інтересів
громадян та інших суб’єктів права.
Засвоєння положень Конституції України, окремих кодексів,
багатьох законів, указів Президента України та постанов Кабінету
Міністрів України, а також відомчих нормативно-правових актів під
час вивчення адміністративного права, вимагає від студентів постійної
уваги до змін та оновлень, які відбуваються в цій галузі права,
поглиблення їх творчої активності в оволодінні навчальними

6

дисциплінами, передбаченими навчальним планом за напрямом
підготовки 6.030401 «Правознавство».
Програма навчальної дисципліни «Адміністративне право»,
затверджена Вченою радою Вищого навчального закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 16 квітня 2014 року
(протокол № 5).
Відповідно до цієї програми змістовий модуль навчальної
дисципліни „Адміністративне право” включає питання Загальної
частини адміністративного права, що стосуються державного
управлінняя і його правового регулювання загалом та питання
Особливої частини адміністративного права як навчальної
дисципліни, що стосуються окремих галузей і сфер функціонування
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших
уповноважених здійснювати управлінську діяльність суб’єктів.
Для більш досконалого і поглибленого засвоєння навчального
матеріалу, більш раціональної організації самостійної роботи з
нормативно-правовими актами, літературою, а також розвитку
практичних умінь і навичок застосування теоретичних і науковоприкладних
знань
студентам
напряму
підготовки
6.030401 «Правознавство»
пропонується
навчально-методичний
посібник для самостійного вивчення дисципліни «Адміністративне
право» за кредитно-модульною системою організації навчального
процесу. Він містить програму і тематичний план курсу, методичні
рекомендації до кожної теми (вказівки, поради, логічні схеми розгляду
питань; навчально-пізнавальні завдання для самопідготовки до
семінарських та індивідуальних занять студента під керівництвом
викладача із зазначенням проблемних питань курсу, питань для
самостійного опрацювання, ситуаційних задач, тем презентацій,
рефератів; завдання для самоконтролю знань; список рекомендованих
джерел та літератури), індивідуальні завдання для самостійної роботи
та методичні рекомендації до їх виконання, порядок і критерії
оцінювання знань, перелік питань до проміжного (модульного) та
підсумкового контролю.
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1-2. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Розділ 1. Адміністративне право як галузь національного права
Предмет адміністративного права. Метод адміністративноправового регулювання суспільних відносин. Співвідношення
адміністративного права з іншими галузями права. Принципи
адміністративного права. Система адміністративного права.
Адміністративне право як юридична наука і навчальна дисципліна.
Поняття
адміністративно-правової
норми.
Відмінності
адміністративно-правових норм від норм інших галузей права.
Структура адміністративно-правової норми. Гіпотеза та її види.
Диспозиція та її особливості. Санкція. Класифікація адміністративноправових норм за спрямованістю змісту, за суб’єктами, за формою
припису, за галузевою належністю, за межею дії, за юридичною
силою. Реалізація норм адміністративного права. Види (способи)
реалізації (виконання, використання, додержання, застосування).
Вимоги до застосування норм адміністративного права.
Джерела адміністративного права – зовнішні форми вираження
адміністративно-правових норм. Конституція України – основне
джерело адміністративного права. Характеристика конституційних
норм адміністративно-правової спрямованості. Законодавчі акти як
джерела адміністративного права. Акти Президента України як
джерела адміністративного права. Акти Кабінету Міністрів України як
джерела адміністративного права. Акти центральних органів
виконавчої влади як джерела адміністративного права. Акти місцевих
органів державної влади як джерела адміністративного права. Акти
органів місцевого самоврядування як джерела адміністративного
права. Міждержавні угоди як джерела адміністративного права.
Рішення
Конституційного
Суду
України
як
джерела
адміністративного права.
Поняття
адміністративно-правових
відносин.
Суб’єкти
адміністративно-правових відносин. Об’єкти адміністративноправових відносин. Юридичні факти як підстава виникнення
адміністративно-правових відносин. Особливості адміністративноправових відносин. Види адміністративних правовідносин.
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Розділ 2. Суб’єкти адміністративного права. Громадяни як
суб’єкти адміністративного права
Суб’єкт адміністративного права. Суб’єкт адміністративних
правовідносин. Адміністративна правосуб’єктність. Адміністративна
правоздатність. Адміністративна дієздатність. Адміністративна
деліктоздатність. Деліктоздатність юридичних осіб. Система(види)
суб’єктів
адміністративного
права.
Класифікації
суб’єктів
адміністративного права. Адміністративно-правовий статус.
Адміністративно-правовий статус громадян та інших фізичних
осіб. Адміністративна правоздатність громадян. Адміністративна
дієздатність
громадян.
Обставини,
що
характеризують
адміністративну дієздатність громадян. Вік. Повна, обмежена і
часткова адміністративна дієздатність громадян. Права громадян у
сфері державного управління. Особисті права і свободи громадян.
Політичні права і свободи громадян. Звернення громадян. Пропозиція
(зауваження), заява(клопотання), скарга. Соціально-економічні права
громадян. Адміністративно-правові обов’язки громадян.
Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без
громадянства. Адміністративно-правовий статус біженців та осіб, які
потребують додаткового або тимчасового захисту.
Конституційне закріплення правового статусу Президента України.
Повноваження Президента України в сфері виконавчої влади.
Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби, що
створюються Президентом України для здійснення своїх
повноважень.
Адміністративно-правовий
статус
Секретаріату
Президента України.
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування як
суб’єкти адміністративного права України. Поняття та ознаки органів
виконавчої влади. Система органів виконавчої влади та засади її
структурної побудови. Класифікація органів виконавчої влади за
різними критеріями. Вищі, центральні, місцеві органи виконавчої
влади. Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим.
Характеристика їх адміністративно-правового статусу.
Поняття місцевого самоврядування. Представницькі та виконавчі
органи
місцевого
самоврядування.
Адміністративно-правові
повноваження сільських, селищних, міських рад. Адміністративноправові повноваження районних і обласних рад. Самоврядні та
делеговані повноваження. Акти органів та посадових осіб місцевого
самоврядування. Державний контроль за діяльністю органів та
посадових осіб місцевого самоврядування.
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Розділ 3. Державна служба та служба в органах місцевого
самоврядування в Україні. Державні службовці як суб’єкти
адміністративного права України
Поняття державної служби, її завдання, принципи та види. Поняття
державного службовця. Поняття посади і посадової особи.
Класифікація посад державних службовців. Ранги державних
службовців.
Особливості
адміністративно-правового
статусу
державних
службовців.
Адміністративна
правоздатність
і
адміністративна дієздатність державних службовців. Права державних
службовців у сфері державного управління. Адміністративно-правові
обов’язки державних службовців, види і характеристика обмежень
щодо державних службовців. Відсторонення державного службовця
від виконання повноважень за посадою. Проходження державної
служби. Службова кар’єра. Підстави припинення державної служби.
Відставка державного службовця. Управління державною службою.
Поняття служби в органах місцевого самоврядування, її завдання і
принципи. Особливості адміністративно-правового статусу посадових
осіб місцевого самоврядування. Порядок прийняття на службу в
органи місцевого самоврядування. Класифікація категорій посад в
органах місцевого самоврядування. Ранги посадових осіб органів
місцевого самоврядування. Формування кадрового резерву. Порядок
проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування.
Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування.
Розділ 4. Підприємства, установи, організації (підприємства) та
об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права
України
Поняття, види та правові засади діяльності підприємств, установ,
організацій (підприємств). Утворення і державна реєстрація
підприємств. Ліцензування діяльності підприємств. Управління
підприємствами.
Суб’єкти
управління
підприємствами.
Адміністративно-правові
гарантії
самостійності
підприємств.
Контроль за діяльністю підприємств. Відповідальність підприємств.
Ліквідація та реорганізація підприємств.
Поняття і види об’єднань громадян. Політичні партії і громадянські
та громадські організації. Принципи та умови їх створення і
діяльності. Обмеження на створення і діяльність об’єднань громадян.
Поняття легалізації об’єднань громадян і її шляхи. Припинення
діяльності об’єднань громадян. Права об’єднань громадян. Державний
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нагляд та контроль за діяльністю об’єднань громадян.
Відповідальність об’єднань громадян. Види та характеристика
стягнень, що накладаються на об’єднання громадян. Міжнародні
зв’язки об’єднань громадян.
Розділ 5. Функції, форми та методи державного управління.
Адміністративний примус
Поняття функцій державного управління. Види функцій
державного управління. Загальні функції державного управління.
Прогнозування , планування, організація, регулювання, координація,
облік, контроль. Спеціальні функції державного управління.
Забезпечення державного суверенітету й економічної самостійності
України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави.
Розроблення проекту Закону про Державний бюджет і забезпечення
його виконання. Розроблення та здійснення загальнодержавних
програм
економічного,
науково-технічного,
соціального
й
культурного розвитку держави та інші. Допоміжні функції державного
управління.
Поняття форм державного управління. Взаємозв’язок форм і
методів державного управління. Використання форм державного
управління. Правові і неправові форми державного управління.
Установлення норм права (видання нормативних актів управління,
адміністративна правотворчість). Застосування норм права (видання
ненормативних актів управління, видання індивідуальних актів
управління, видання актів застосування норм права, адміністративна
розпорядливість). Укладення адміністративних договорів. Здійснення
інших юридично значущих дій. Здійснення організаційних дій.
Виконання
матеріально-технічних
операцій.
Поняття
актів
державного управління. Два джерела особливостей актів державного
управління (правове і управлінське). Правові акти державного
управління як владні дії державних виконавчо-розпорядчих органів
(дії-волевиявлення). Властивості правових актів державного
управління. Дія актів державного управління. Підстави припинення дії
правових актів державного управління. Акти Президента України.
Акти Кабінету Міністрів України. Акти центральних органів
державної виконавчої влади. Акти місцевих органів державної
виконавчої влади. Акти інших органів державного управління. Акти
загального, галузевого і міжгалузевого управління. Вимоги до
правових актів державного управління.
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Поняття методів державного управління. Види методів державного
управління Класифікація методів державного управління залежно від
конкретного засобу, який використовується для розв’язання
управлінських
завдань.
Адміністративні
(позаекономічні,
безпосереднього
управлінського
впливу)
та
економічні
(опосередкованого управлінського впливу) методи. Класифікація
методів державного управління залежно від потреб управлінського
процесу. Методи переконання, заохочення, примусу. Співвідношення
переконання, заохочення і примусу в державному управлінні.
Поняття, особливості та цілі адміністративного примусу. Види
адміністративного примусу. Поняття та види заходів обліку контролю,
адміністративного попередження. Поняття та види заходів
адміністративного припинення. Цілі адміністративного припинення.
Нормативне закріплення заходів адміністративного припинення.
Поняття та види заходів адміністративного стягнення. Цільове
призначення стягнень. Переконання, заохочення і примус у діяльності
органів державного управління.
Розділ 6. Адміністративна відповідальність
Поняття, суть та основні риси адміністративної відповідальності.
Відокремлення адміністративної відповідальності від інших видів
юридичної
відповідальності.
Принципи
адміністративної
відповідальності. Вік, після досягнення якого настає адміністративна
відповідальність. Відповідальність неповнолітніх. Відповідальність
посадових осіб. Відповідальність військовослужбовців та інших осіб,
на яких поширюється дія дисциплінарних статутів. Відповідальність
іноземних громадян та осіб без громадянства. Обставини, що
виключають адміністративну відповідальність (крайня необхідність,
необхідна оборона, неосудність). Можливість звільнення від
адміністративної
відповідальності
при
малозначності
правопорушення. Поняття адміністративного правопорушення. Склад
адміністративного правопорушення. Юридичний аналіз об’єкта,
об’єктивної
сторони,
суб’єкта,
суб’єктивної
сторони
адміністративного правопорушення. Відокремлення адміністративних
правопорушень від злочинів і дисциплінарних проступків. Вчинення
адміністративного
правопорушення
умисно.
Вчинення
адміністративного
правопорушення
з
необережності.
Види
адміністративних правопорушень. Запобігання адміністративним
правопорушенням. Поняття адміністративного стягнення. Мета
адміністративного стягнення. Система адміністративних стягнень.
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Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх. Основні і
додаткові адміністративні стягнення. Попередження. Штраф. Оплатне
вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім
об’єктом адміністративного правопорушення. Конфіскація предмета,
який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом
адміністративного правопорушення. Позбавлення спеціального права,
наданого даному громадянинові. Виправні роботи. Адміністративний
арешт. Загальні правила накладення стягнень за адміністративне
правопорушення. Обставини, що пом’якшують відповідальність за
адміністративне правопорушення. Накладення адміністративних
стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень.
Обчислення строків адміністративного стягнення. Строки накладення
адміністративного стягнення. Строк, після закінчення якого особа
вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню.
Покладення обов’язку відшкодувати заподіяну шкоду. Забезпечення
законності при застосуванні заходів впливу на адміністративні
правопорушення.
Розділ 7.
Адміністративно-процесуальна
діяльність.
Провадження у справах про адміністративні правопорушення
Поняття адміністративного процесу. Зміст і загальні риси
адміністративного процесу. Адміністративно-процесуальні норми.
Адміністративно-процесуальні відносини. Суб’єкти та учасники
адміністративного процесу. Адміністративна юрисдикція, її загальні
риси та принципи. Відокремлення адміністративного процесу від
інших видів юридичної процесуальної діяльності. Структура
адміністративного процесу і характеристика провадження в окремих
адміністративних справах. Адміністративне провадження. Стадії,
етапи та процесуальні дії кожного з адміністративних проваджень та
відповідного адміністративного процесу в цілому. Система
адміністративних проваджень.
Поняття
провадження
в
справах
про
адміністративне
правопорушення. Принципи та учасники провадження в справах про
адміністративне правопорушення. Завдання провадження в справах
про адміністративні правопорушення. Завдання і порядок
провадження в справах про адміністративні правопорушення.
Обставини, що виключають провадження в справі про
адміністративне правопорушення. Стадії провадження в справах про
адміністративні правопорушення. Докази та їх оцінка. Передача
матеріалів прокурору, органу попереднього слідства або дізнання.
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Складення протоколу про адміністративне правопорушення.
Адміністративне затримання.
Права
особи,
яка
притягається
до
адміністративної
відповідальності. Потерпілий. Законні представники. Захисник.
Свідок. Експерт. Перекладач. Розгляд справи про адміністративне
правопорушення. Оскарження і опротестування постанови по справі
про адміністративне правопорушення. Виконання постанов про
накладення адміністративних стягнень.
Поняття
адміністративного
судочинства.
Завдання
адміністративного судочинства. Правосуддя в адміністративних
справах. Право на судовий захист. Принципи адміністративного
судочинства. Система адміністративних судів та їх компетенція.
Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень
адміністративного суду. Організація адміністративного судочинства.
Учасники адміністративного процесу. Провадження в суді першої
інстанції. Особливості провадження в окремих категоріях
адміністративних справ. Перегляд судових рішень. Провадження за
винятковими обставинами. Провадження за нововиявленими
обставинами. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових
рішень в адміністративних справах. Заходи процесуального примусу.
Розділ 8. Законність і дисципліна в державному управлінні
Поняття законності в державному управлінні. Конституційні
основи забезпечення законності в державному управлінні. Принципи
забезпечення законності в державному управлінні. Законність і
доцільність у державному управлінні. Гарантії забезпечення
законності в державному управлінні. Державно-правовий механізм
забезпечення законності в державному управлінні. Поняття способу
забезпечення законності в державному управлінні. Конституційне
закріплення способів забезпечення законності в державному
управлінні. Контроль і нагляд як засіб забезпечення законності в
державному управлінні. Конституційні засади контрольно-наглядової
діяльності.
Види
контролю.
Парламентський
контроль.
Президентський контроль. Урядовий контроль. Судовий контроль.
Контроль з боку центральних органів виконавчої влади. Контроль з
боку місцевих органів виконавчої влади. Контрольно-наглядові
повноваження державних інспекцій. Контроль з боку органів
місцевого
самоврядування.
Громадський
контроль.
Нагляд
прокуратури як засіб забезпечення законності. Адміністративний
нагляд міліції, загальний та спеціальний нагляд міліції як заходи
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забезпечення законності. Звернення громадян як засіб забезпечення
законності в державному управлінні. Пропозиції (зауваження), заяви
(клопотання), скарги. Вимоги до звернень. Розгляд пропозицій, заяв,
скарг. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги, обов’язки
адресатів щодо розгляду заяв чи скарг. Відповідальність за порушення
законодавства про звернення громадян. Заходи щодо забезпечення
конституційних прав громадян на звернення.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Розділ 9. Адміністративно-правове регулювання в сфері
економіки
Економіка як об’єкт адміністративно-правового регулювання.
Промисловість як складова частина економічної системи України,
провідна галузь господарського комплексу держави. Суб’єкти
адміністративно-правового регулювання у сфері промисловості, їх
правовий статус. Повноваження Президента України, Кабінету
Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в сфері
управління
промисловістю.
Система
органів
управління
промисловістю, їх характеристика та адміністративно-правовий
статус. Адміністрація промислових об’єднань та підприємств, її
правове становище. Особливості управління промисловими
підприємствами недержавних форм власності.
Агропромисловий комплекс як пріоритетна галузь економіки.
Основні напрями розвитку агропромислового комплексу. Суб’єкти
адміністративно-правового регулювання у сфері агропромислового
комплексу. Повноваження Верховної Ради України, Президента
України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої
влади, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування в сфері управління агропромисловим комплексом.
Система органів управління агропромисловим комплексом, їх
компетенція та адміністративно-правовий статус. Підприємства в
сільському господарстві, їх види. Організаційно-правові засади
управління агропромисловим комплексом. Державний контроль в
агропромисловому комплексі.
Поняття і сфера управління будівництвом і житлово-комунальним
господарством. Система органів управління будівництвом і житловокомунальним господарством. Вищі, центральні та місцеві органи
виконавчої влади, їх компетенція. Повноваження органів місцевого
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самоврядування в сфері будівництва і житлово-комунального
господарства. Підприємства будівництва і житлово-комунального
господарства. Організаційно-правові засади управління будівництвом
і житлово-комунальним господарством. Законодавча та інша
нормативна база, що регулює діяльність у сфері будівництва і
житлово-комунального господарства.
Поняття сфери управління транспортом. Єдина транспортна
система, її завдання, роль та місце в економічній сфері держави.
Поняття управління зв’язком. Види зв’язку, особливості державного
регулювання зв’язку. Управління шляховим господарством.
Державний і недержавний сектор транспортних послуг. Система
органів управління транспортом і зв’язком. Вищі, центральні та
місцеві органи виконавчої влади в сфері управління транспортом і
зв’язком. Органи управління транспортом, їх повноваження.
Особливості управління окремими видами транспорту. Роль і місце
органів місцевого самоврядування в сфері управління транспортом і
зв’язком. Підприємства транспорту і зв’язку. Підприємства
транспорту і зв’язку. Контролюючі та наглядові органи у сфері
транспорту і комунікацій.
Поняття і сфера підприємницької діяльності. Адміністративноправовий статус суб’єктів підприємницької діяльності. Реєстрація
суб’єктів підприємницької діяльності. Ліцензування та патентування
підприємницької діяльності. Органи державного регулювання
підприємницької діяльності, їх система, структура та повноваження.
Організаційно-правові
форми
підприємницької
діяльності.
Законодавче та нормативне регулювання підприємницької діяльності.
Державна підтримка підприємництва.
Розділ 10. Адміністративно-правове регулювання в соціальнокультурній сфері
Загальна характеристика державної політики у сфері освіти. Мета і
принципи державної політики у сфері освіти. Державні гарантії права
громадян України на освіту. Управління освітою. Система і
повноваження органів управління освітою. Вищі, центральні та
місцеві органи виконавчої влади, які здійснюють управління освітою.
Компетенція органів місцевого самоврядування в галузі освіти.
Управління навчальним закладом. Компетенція і відповідальність
навчального закладу. Управління державними і комунальними
навчальними закладами. Особливості управління недержавними
навчальними закладами. Державний контроль за якістю освітніх
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послуг в акредитованих навчальних закладах. Органи громадського
самоврядування в освіті.
Державне управління і регулювання наукової діяльності та його
принципи. Державні наукові та науково-технічні програми. Система
наукових установ, організацій та навчальних закладів, що здійснюють
наукову і науково-технічну діяльність. Наукові заклади і наукові
товариства. Система і повноваження органів управління наукою.
Дорадчі органи у сфері наукової діяльності.
Поняття та структура сфери культури. Правове регулювання сфери
культури. Законодавче та нормативне забезпечення діяльності у сфері
культури. Система органів управління культурою. Повноваження
центральних та місцевих органів виконавчої влади, компетенція
органів місцевого самоврядування у сфері управління культурою.
Здійснення реєстраційно-дозвільних функцій у сфері культури.
Державний контроль і нагляд у сфері культури. Загальна
характеристика сфер молодіжної(ювенальної) політики, фізичної
культури і спорту. Правове регулювання сфери молодіжної політики.
Законодавче та нормативне забезпечення функціонування і розвитку
сфери фізичної культури та спорту. Управління у сферах молодіжної
політики, фізичної культури та спорту. Сприяння держави участі
громадськості у справах молоді, фізичної культури і спорту.
Державна політика у сфері охорони здоров’я. Система органів
управління охороною здоров’я. Центральні і місцеві органи
виконавчої влади в сфері охорони здоров’я. Місцеве самоврядування і
охорона здоров’я населення. Заклади охорони здоровя, їх види і
правове становище. Санітарно-епідеміологічний нагляд.
Соціальне забезпечення та захист населення як один із важливих
напрямів діяльності держави. Види соціального забезпечення.
Загальнообов’язкове державне соціальне страхування громадян.
Система органів державного управління у сфері праці і соціальної
політики. Державний контроль та нагляд у сфері праці і соціальної
політики.
Розділ 11.
Адміністративно-правове
регулювання
в
адміністративно-політичній сфері
Поняття і мета оборони України. Воєнна доктрина України.
Загальні засади організації оборони України та повноваження
державних органів щодо її забезпечення. Законодавче регулювання
питань сфери оборони та військового будівництва. Зройні Сили
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України та військовий обов’язок. Органи державного управління
Збройними Силами України.
Організаційно-правові засади управління національною безпекою.
Державний кордон та його захист і охорона.
Організаційно-правові засади управління внутрішніми справами.
Структура МВС України. Основні види управління в органах
внутрішніх справ. Міліція та основні види її діяльності.
Поняття та види надзвичайних ситуацій. Правові основи
забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях. Державна система
запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій. Міністерство
надзвичайних ситуацій України і сфера його управління.
Організаційно-правові засади управління закордонними справами.
Міністерство закордонних справ України і його органи за кордоном.
Адміністративно-правове регулювання в’їзду в Україну і виїзду з
України.
Організаційно-правові засади управління юстицією. Повноваження
Міністерства юстиції України та його органів. Реєстрація актів
громадянського
стану.
Організація
нотаріальної
служби.
Взаємовідносини органів юстиції, державної судової адміністрації та
судів загальної юрисдикції. Органи юстиції й адвокатура.
Розділ 12.
Адміністративно-правове
регулювання
в
міжгалузевих сферах
Управління фінансами. Управління в галузі бюджетної діяльності.
Управління в системі оподаткування. Управління грошовим обігом і
системою валютного регулювання. Державне регулювання ринком
цінних паперів.
Управління фондом державного майна. Державне і комунальне
майно. Оренда державного майна, види оренди. Приватизація та її
умови. Система органів управління в сфері обігу цінних паперів.
Фондові біржі, їх повноваження. Органи управління державним та
комунальним майном. Правове регулювання діяльності у сфері обігу
цінних паперів та фондового ринку в Україні. Законодавче
забезпечення управління фондом державного та комунального майна.
Управління в сфері державного замовлення та матеріального
резерву. Забезпечення потреб держави та населення необхідним
резервом матеріально-технічних засобів, сировини, продуктів
харчування на випадок непередбачених ситуацій. Укладання
адміністративних договорів. Система органів управління в сфері
державного замовлення та матеріального резерву.
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Управління у сфері стандартизації, сертифікації та метрології.
Управління у сфері статистики та обліку.
Управління архівною справою. Збереження історичної, культурної,
наукової, технічної, соціальної спадщини. Порядок та умови
зберігання і використання архівних матеріалів. Допуск до архівних
справ. Система органів управління архівною справою. Центральні та
місцеві органи виконавчої влади, їх повноваження. Державні архівні
заклади, їх види. Архівні служби підприємств, установ і організацій.
Законодавче і нормативне регулювання управління архівною справою.
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Таблиця 4.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
з розподілом навчального часу за видами занять
для студентів денної форми навчання напряму підготовки
6.030401 «Правознавство»

3

4

семінарські
заняття
практичні
заняття
5

6

індивідуальноконсультативна
робота

2

самостійна
робота

1

Назва змістових модулів,
розділів і тем навчальної
дисципліни

разом

№
з/
п

лекції

Кількість годин за видами занять
аудиторні
позааудиторні
заняття
заняття

7

8

Змістовий модуль 1-2. Загальна частина
Розділ 1. Адміністративне право як галузь національного права
Поняття, предмет, метод і
1. система
адміністративного
права.
2. Адміністративно-правові норми.
3.

Адміністративно-правові
відносини.

9

2

2

–

4

1

5

–

–

–

4

1

8

2

2

–

3

1

Розділ 2. Суб’єкти адміністративного права. Громадяни як
суб’єкти адміністративного права
Громадяни та інші фізичні особи
4. як суб’єкти адміністративного
права.
5. Органи виконавчої влади.
Органи місцевого
6.
самоврядування.
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9

2

2

–

4

1

9

2

2

–

4

1

7

2

–

–

4

1

1

2

3

4

5

6

7

8

Розділ 3. Державна служба та служба в органах місцевого
самоврядування в Україні. Державні службовці як суб’єкти
адміністративного права
Державна служба та служба в
органах
місцевого
самоврядування
в
Україні.
7.
Державні службовці як суб’єкти
адміністративного права.

9

2

2

-

4

1

Розділ 4. Підприємства, установи, організації (підприємства)
та об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права
Підприємства,
установи,
організації (підприємства) як
8.
суб’єкти
адміністративного
права.
Об’єднання
громадян
як
суб’єкти
адміністративного
9.
права.

9

2

2

–

4

1

9

2

2

–

4

1

Розділ 5. Функції, форми та методи державного
управління. Адміністративний примус
Функції, форми та методи
10. державного
управління.
Адміністративний примус.

9

2

2

–

4

1

4

1

Розділ 6. Адміністративна відповідальність
Адміністративна
11. відповідальність.

9

2

2

–

Розділ 7. Адміністративно-процесуальна діяльність. Провадження у
справах про адміністративні правопорушення
Адміністративно-процесуальна
діяльність.
Провадження
у
12. справах про адміністративні
правопорушення.
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9

2

2

–

4

1

1

2

3

4

5

6

7

8

Розділ 8. Законність і дисципліна в державному управлінні
Законність і дисципліна в
13.
7
2
–
–
4
1
державному управлінні.
Загалом:

108

24

20

–

51
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Змістовий модуль 3. Особлива частина
Розділ 9. Адміністративно-правове регулювання в сфері економіки
Адміністративно-правове
14. регулювання в сфері економіки.

19

4

4

–

8

Розділ 10. Адміністративно-правове регулювання
в соціально-культурній сфері
Адміністративно-правове
15. регулювання
соціально- 19
4
4
–
8
культурною сферою.

3

3

Розділ 11. Адміністративно-правове регулювання
в адміністративно-політичній сфері
Адміністративно-правове
регулювання
16. адміністративно-політичною
сферою

19

4

4

–

8

3

Роділ 12. Адміністративно-правове регулювання
в міжгалузевих сферах
Адміністративно-правове
регулювання
17.
в міжгалузевих сферах
.
Загалом:
Разом з навчальної дисципліни

15

2

2

9

2

72

14

14

33

11

180

38

34

84

24

22

–

Таблиця 4.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
з розподілом навчального часу за видами занять
для студентів заочної форми навчання напряму підготовки
6.030401 «Правознавство»

1

2

3

4

5

6

7

індивідуальноконсультативна
робота

самостійна
робота

семінарські
заняття
практичні
заняття

Назва змістових модулів,
розділів і тем навчальної
дисципліни

разом

№
з/
п

лекції

Кількість годин за видами занять
аудиторні
позааудиторні
заняття
заняття

8

Змістовий модуль 1-2. Загальна частина
Розділ 1. Адміністративне право як галузь національного права
Поняття, предмет,
метод і
1. система адміністративног права
адміністративного права.
2. Адміністративно-правові норми.

8

2

–

–

6

8

–

–

–

8

Адміністративно-правові
8
–
–
2
6
відносини.
Розділ 2. Суб’єкти адміністративного права. Громадяни як
суб’єкти адміністративного права
Громадяни
як
суб’єкти
4. адміністративного права.
8
2
–
–
6
3.

5. Органи виконавчої влади.
Органи місцевого
6.
самоврядування

23

8

–

–

2

6

8

–

–

–

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Розділ 3. Державна служба та служба в органах місцевого
самоврядування в Україні. Державні службовці як суб’єкти
адміністративного права
Державна служба та служба в
органах
місцевого
самоврядування
в
Україні.
7.
Державні службовці як суб’єкти
адміністративного права.

8

–

–

–

8

Розділ 4. Підприємства, установи, організації (підприємства)
та об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права
Підприємства,
установи,
організації (підприємства) як
8.
суб’єкти
адміністративного
права.
Об’єднання громадян як суб’єкти
9. адміністративного права.
1

2

8

–

–

–

8

8

–

–

–

8

3

4

5

6

7

8

Розділ 5. Функції, форми та методи державного
управління. Адміністративний примус
Функції, форми та методи
10. державного
управління.
Адміністративний примус.

8

–

–

8

Розділ 6. Адміністративна відповідальність
11.

Адміністративна
відповідальність.

12

2

–

2

8

Розділ 7. Адміністративно-процесуальна діяльність. Провадження у
справах про адміністративні правопорушення
Адміністративно-процесуальна
діяльність.
Провадження
у
12. справах про адміністративні
правопорушення.

24

8

–

–

–

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Розділ 8. Законність і дисципліна в державному управлінні
13.

Законність і дисципліна
державному управлінні.

в

Загалом:

8

–

–

–

8

108

6

–

6

96

Змістовий модуль 3. Особлива частина
Розділ 9. Адміністративно-правове регулювання в сфері економіки
Адміністративно-правове
14. регулювання в сфері економіки.

18

2

–

–

16

Розділ 10. Адміністративно-правове регулювання
в соціально-культурній сфері
Адміністративно-правове
15. регулювання
соціально- 18
–
–
2
16
культурною сферою.
Розділ 11. Адміністративно-правове регулювання
в адміністративно-політичній сфері
Адміністративно-правове
регулювання
16. адміністративно-політичною
сферою

20

–

–

–

20

Роділ 12. Адміністративно-правове регулювання
в міжгалузевих сферах
Адміністративно-правове
регулювання
17.
в міжгалузевих сферах
.
Загалом:
Разом з навчальної дисципліни

25

16

–

–

72

2

–

2

68

180

8

–

8

164

16

Таблиця 4.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
з розподілом навчального часу за видами занять
для студентів денної форми навчання напряму підготовки
6.030401 «Правознавство»
(набору 2015-го року)
Кількість годин за видами занять

1

2

3

4

5

6

7

індивідуальноконсультативна
робота

самостійна
робота

позааудиторні
заняття

семінарські
заняття
практичні
заняття

Назва змістових модулів,
розділів і тем навчальної
дисципліни

разом

№
з/
п

лекції

аудиторні
заняття

8

Змістовий модуль 1-2. Загальна частина
Розділ 1. Адміністративне право як галузь національного права
Поняття,

предмет,

метод

і

1. система адміністративного права.
2.
3.

Адміністративно-правові норми.
Адміністративно-правові
відносини.

8

2

2

–

4

4

–

–

–

4

6

2

2

–

2

Розділ 2. Суб’єкти адміністративного права. Громадяни як
суб’єкти адміністративного права
Громадяни

як

4. адміністративного права.

суб’єкти

5. Органи виконавчої влади.
6.

Органи місцевого самоврядування.
26

6

2

2

–

2

6

2

2

–

2

6

2

–

–

4

1

2

3

4

5

6

7

8

Розділ 3. Державна служба та служба в органах місцевого
самоврядування в Україні. Державні службовці як суб’єкти
адміністративного права
Державна служба та служба в
органах місцевого самоврядування в
7. Україні. Державні службовці як
суб’єкти адміністративного права.

8

2

2

-

4

Розділ 4. Підприємства, установи, організації (підприємства)
та об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права
Підприємства, установи, організації
(підприємства)
як
суб’єкти
адміністративного права.

8

2

2

–

4

Об’єднання громадян як суб’єкти
9. адміністративного права.

8

2

2

–

4

1

3

4

5

6

7

8.

2

8

Розділ 5. Функції, форми та методи державного
управління. Адміністративний примус
Функції,
форми
та
методи
управління.
10. державного
Адміністративний примус.

8

2

2

–

4

Розділ 6. Адміністративна відповідальність
11.

Адміністративна
відповідальність.

8

2

2

–

4

Розділ 7. Адміністративно-процесуальна діяльність. Провадження у
справах про адміністративні правопорушення

Адміністративно-процесуальна
діяльність. Провадження у справах
12. про
адміністративні
правопорушення.

27

8

2

2

–

4

1

2

3

4

5

6

7

Розділ 8. Законність і дисципліна в державному управлінні
13.

Законність
і
дисципліна
державному управлінні.

в

Загалом:

6

2

–

–

4

90

24

20

–

46

Змістовий модуль 3. Особлива частина
Розділ 9. Адміністративно-правове регулювання в сфері економіки
14.

15.

Адміністративно-правове
регулювання в сфері економіки.

16

4

4

–

8

Розділ 10. Адміністративно-правове регулювання
в соціально-культурній сфері
Адміністративно-правове
регулювання соціально-культурною 16
4
4
–
8
сферою.
Розділ 11. Адміністративно-правове регулювання
в адміністративно-політичній сфері

16.

Адміністративно-правове
регулювання
адміністративно-політичною сферою

16

4

4

–

8

Роділ 12. Адміністративно-правове регулювання
в міжгалузевих сферах

17.

Адміністративно-правове
регулювання
в міжгалузевих сферах

12

2

2

8

.
Загалом:

60

14

14

32

Разом з навчальної дисципліни

150

38

34

28

–

78

8

Таблиця 4.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
з розподілом навчального часу за видами занять
для студентів заочної форми навчання напряму підготовки
6.030401 «Правознавство»
(набору 2015 року)
Кількість годин за видами занять

1

2

3

4

5

6

7

індивідуальноконсультативна
робота

самостійна
робота

позааудиторні
заняття

семінарські
заняття
практичні
заняття

Назва змістових модулів,
розділів і тем навчальної
дисципліни

разом

№
з/
п

лекції

аудиторні
заняття

8

Змістовий модуль 1-2. Загальна частина
Розділ 1. Адміністративне право як галузь національного права
Поняття,

1. система

предмет,
метод і
адміністративного

права.
Адміністративно-правові норми.
2.
3.

Адміністративно-правові
відносини.

6

2

–

–

4

6

–

–

–

6

8

–

–

2

6

Розділ 2. Суб’єкти адміністративного права. Громадяни як
суб’єкти адміністративного права
Громадяни

як

4. адміністративного права.

суб’єкти

29

8

2

–

–

6

1

2

5. Органи виконавчої влади.
6.

Органи місцевого
самоврядування.

3

4

5

6

7

8

–

–

2

6

6

–

–

–

6

8

Розділ 3. Державна служба та служба в органах місцевого
самоврядування в Україні. Державні службовці як суб’єкти
адміністративного права
Державна служба та служба в
органах місцевого самоврядування в
7. Україні. Державні службовці як
суб’єкти адміністративного права.

8

–

–

–

8

Розділ 4. Підприємства, установи, організації (підприємства)
та об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права
Підприємства, установи, організації
як
суб’єкти
8. (підприємства)
адміністративного права.
Об’єднання громадян як суб’єкти
9. адміністративного права.
1

2

6

–

–

–

6

6

–

–

–

6

3

4

5

6

7

8

Розділ 5. Функції, форми та методи державного
управління. Адміністративний примус
Функції,
форми
та
методи
управління.
10. державного
Адміністративний примус.

6

–

–

6

Розділ 6. Адміністративна відповідальність
Адміністративна

11. відповідальність.

8

2

–

2

4

Розділ 7. Адміністративно-процесуальна діяльність. Провадження у

справах про адміністративні правопорушення
Адміністративно-процесуальна
діяльність. Провадження у справах
адміністративні 8
12. про
–
–
–
правопорушення.

30

8

1

2

3

4

5

6

7

Розділ 8. Законність і дисципліна в державному управлінні
13.

Законність
і
дисципліна
державному управлінні.

в

Загалом:

6

–

–

–

6

90

6

–

6

78

Змістовий модуль 3. Особлива частина
Розділ 9. Адміністративно-правове регулювання в сфері економіки
14.

15.

Адміністративно-правове
регулювання в сфері економіки.

16

2

–

–

14

Розділ 10. Адміністративно-правове регулювання
в соціально-культурній сфері
Адміністративно-правове
регулювання соціально-культурною 16
–
–
2
14
сферою.
Розділ 11. Адміністративно-правове регулювання
в адміністративно-політичній сфері

16.

Адміністративно-правове
регулювання
адміністративно-політичною сферою

14

–

–

–

14

Роділ 12. Адміністративно-правове регулювання
в міжгалузевих сферах

17.

Адміністративно-правове
регулювання
в міжгалузевих сферах

14

–

–

.
Загалом:

60

2

–

2

56

Разом з навчальної дисципліни

150

8

–

8

134

31

14

8

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО
ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1-2. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
(3 кредита)
Розділ 1. Адміністративне право як галузь національного права
Тема 1. Поняття, предмет, метод і система адміністративного
права.

Адміністративне право, як і конституційне право,
опосередковує функціонування публічної влади в державі, тобто
воно є правом державного управління, що передбачає
нормотворчу і розпорядчу діяльність органів виконавчої влади з
метою владно-організуючого впливу на відповідні суспільні
відносини і процеси в економічній, соціально-культурній та
адміністративно-політичній сферах, а також внутрішньо
організаційну діяльність апарату державних органів щодо
забезпечення належного виконання покладених на них завдань,
функцій і повноважень. З поділом державної влади на
законодавчу, виконавчу і судову та запровадженням в Україні
місцевого самоврядування адміністративне право передусім
«юридично обслуговує» діяльність органів виконавчої влади,
здійснення цими органами владно-організуючого впливу на
суспільні відносини і процеси з метою їх спрямування і
впорядкування, внутрішньо організаційну діяльність інших
державних органів, підприємств, установ, організацій;
управлінську діяльність органів місцевого самоврядування.
Враховуючи закріплену Конституцією України роль держави
у відносинах з людиною, відповідно до якої зміст і
спрямованість діяльності держави визначають права і свободи
людини та їх гарантії, а утвердження і забезпечення прав і
свобод людини є головним обов’язком держави, призначення
адміністративного права сьогодні істотно змінюється:
першочерговим його призначенням стає створення умов для
реалізації і захисту прав, свобод людини і громадяина, а також
виконання ними своїх обов’язків у різних сферах і галузях
суспільного життя.
32

Говорячи
про
предмет
адміністративно-правового
регулювання слід зосередити увагу на тих суспільних
відносинах,
які
підлягають
регулюванню
нормами
адміністративного права.
Предмет адміністративного права становлять суспільні
відносини, які виникають:
– у процесі державного управління економічною, соціальнокультурною та адміністративно-політичною сферами, а також
реалізації повноважень виконавчої влади, делегованих державою
органам місцевого самоврядування, громадським організаціям та
деяким іншим недержавним інституціям; (*Так, у ч.3 ст.143
Конституції України встановлено, що органам місцевого
самоврядування законом можуть делегуватися повноваження органів
виконавчої
влади.
Зазначене
конституційне
положення
конкретизовано і деталізовано в тексті Закону України «Про місцеве
самоврядування» від 21 травня 1997 року, окремі статті якого містять
переліки відповідних делегованих повноважень (Відом. Верхов. Ради
України. –1997. – № 24. – Ст. 170). Крім того, зазначені функції
можуть надаватися і деяким іншим недержавним інституціям
(Наприклад, Законом України від 22 червня 2000 року «Про участь
громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»
члени громадських формувань з охорони громадського порядку і
державного кордону вповноважені застосовувати примусові заходи,
спрямовані на припинення протиправних діянь, складати протоколи
про адміністративні правопорушення тощо (Відом.Верхов. Ради
України. – 2000. – № 40. – Ст. 338)).
– у процесі діяльності органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо забезпечення
реалізації і захисту в адміністративному порядку прав і свобод
громадян, надання їм, а також юридичним особам різноманітних
адміністративних (управлінських) послуг;
– у процесі внутрішньої організації і діяльності апарату
Адміністрації Президента України, Верховної Ради України,
Секретаріату Кабінету Міністрів України, прокуратури, судів та інших
державних органів, адміністрацій державних підприємств, установ і
організацій, а також у зв'язку з проходженням державної служби або
служби в органах місцевого самоврядування;
– у зв'язку з реалізацією юрисдикції адміністративних судів і
поновлення порушених прав громадян та інших суб'єктів
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адміністративного права;
– під час застосування заходів адміністративного примусу,
включаючи адміністративну відповідальність, щодо фізичних і
юридичних осіб [Коломоєць Т.О. Адміністративне право України.
Академічний курс: підручник / Т.О. Коломієць. – К.: Юрінком інтер,
2011. – С. 4].

Отже, виходячи з характеристики предмета регулювання,
адміністративне право слід визначити як сукупність (систему)
правових норм, призначених для регулювання суспільних
відносини, які виникають під час забезпечення органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
реалізиції і захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і
юридичних осіб, а також в процесі державного і самоврядного
управління в сферах економічного, соціально-культурного й
адміністративно-політичного
розвитку
та
охорони
громадського порядку.
Адміністративне право як самостійну галузь права
характеризує відповідний метод правового регулювання як
сукупність способів, прийомів(засобів) впливу на суспільні
відносини, що становлять її предмет. Ця обставина дає змогу
відмежувати адміністративне право від інших галузей права
(конституційного, кримінального, цивільного тощо), показати
його співвідношення із зазначеними галузями права, – див.,
наприклад,
навчальні,
довідкові
видання
вченихадміністративістів.
Адміністративне право, є галуззю публічного права, в якій
притаманний останньому публічно-правовий (імперативний)
метод органічно поєднується з використанням суттєвих ознак
і елементів диспозитивного (приватно-правового) методу
регулювання суспільних відносин. У цьому разі в
адміністративно-правових нормах фіксуються:
– метод влади – підпорядкування (субординації) або метод
прямого розпорядництва, коли одна сторона відносин є
юридично владною, а інша – юридично підвладною (наприклад,
відносини між податковою адміністрацією та платниками
податків, між патрульним та учасниками дорожнього руху).
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– метод рекомендацій – рекомендації суб’єкта відносин
здобувають правову силу за умови прийняття її іншим
учасником;
– метод узгодження (координації) – він регулює відносини
між учасниками, які не перебувають між собою у
підпорядкуванні;
– метод рівності – означає, що суб’єкти, які знаходяться на
одному рівні державного механізму, здійснюють спільні дії у
формі адміністративного договору.
Загальними рисами методу адміністративно-правового
регулювання вважається те, що він реалізується шляхом
використання приписів (встановлення обов'язків); встановлення
заборон; надання дозволів.
Адміністративне право як галузь законодавста – це передусім
система
відповідних
нормативно-правових
актів,
у
яких
адміністративно-правові норми знаходять своє зовнішнє вираження.
Адміністративне право України як галузь юридичної науки – це
сукупність теоретичних понять, тлумачень та уявлень про чинне
адміністративне право, його норми та правові інститути, предмет та
методи його правового регулювання, історичні аспекти становлення,
проблеми і перспективи розвитку цієї галузі права та сфери її
застосування.
Адміністративне право України як навчальна дисципліна – це
системне викладення теоретичного і прикладного матеріалу
відповідно до існуючих навчальних програм з цієї дисципліни.
Залежно від певних критеріїв система адміністративного права в
цілому включає в себе, як правило, Загальну та Особливу частини.
Лекційне заняття
План
1. Поняття, предмет і метод адміністративного права.
2. Принципи адміністративного права.
3. Система адміністративного права.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Поняття,
предмет
і
метод
адміністративного
права.
Співвідношення адміністративного права з іншими галузями
права.
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2. Принципи адміністративного права
3. Джерела адміністративного права. Адміністративне законодавство
та його систематизація.
Глосарій основних термінів і понять (далі Глосарій):
адміністративне право, предмет адміністративного права, метод
адміністративно-правового регулювання, принципи адміністративного
права, система адміністративного права, адміністративно-правовий
інститут, джерела адміністративного права.
Завдання для самоконтролю знань
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
понятійного диктанту.
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до
теми та підготувати опорний конспект питань для обговорення на
семінарському (практичному) занятті.
3. Виконати практичні завдання:
3.1.1. Доповнити таблицю:
Адміністративне право
Навчальна
Галузь національного права
Наука
дисципліна
Сукупність правових норм, що
направлена на регламентацію суспільних відносин, які виникають у сфері
виконавчо-розпорядчої діяльності
органів виконавчої влади, внутрішньоорганізаційної діяльності інших
органів виконавчої влади, підприємсв,
установ, організацій, управлінської
діяльності органів місцевого самоврядування, в процесі виконання недержавними інституціями делегованих
повноважень органів виконавчої
влади, застосування заходів
адміністративного впливу та
притягнення до адмінстративної
відповідальності, а також здійснення
адміністративного судочинства.

3.1.2. Розробити
структурно-логічну
схему
адміністративного права та особливості їх класифікації».
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«Принципи

3.2.1. Заповнити таблицю співвідношення адміністративного та
цивільного права:
Адміністративне та цивільне право
Ознаки галузі права
Адміністративне право
Цивільне право
1. Предмет правового
регулювання
2. Метод правового
регулювання
3. Принципи галузі права
4. Система галузі права
5. Джерела галузі права

3.2.2. Розмістити подані нижче джерела адміністративного права
залежно від їхньої юридичної сили (за юридичною ієрархією): Указ
Президента України, Наказ міністерства, розпорядження голови
обласної державної адміністрації, Конституція України, рішення
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, закон України,
постанова Кабінету Міністрів України, Конституція Автономної
Республіки Крим, розпорядження голови районної державної
адміністрації, постанова Ради Міністрів Автономної Республіки
Крим, рішення міської ради, міжнародний договір ратифікований
Верховною Радою України, наказ керівника державного
підприємства, постанова Верховної Ради України.
4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового
контролю:
1. Адміністративне право покликане врегульовувати:
а) майнові відносини та пов’язані з ними немайнові відносини;
б) відносини між роботодавцем та робітником;
в) відносини, що визначають засади існування держави, гілок влади;
г) відносини, пов’язані із притягненням винної особи до кримінальної
відповідальності;
д) відносини у сфері забезпечення органами виконавчої влади і
органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод
і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також в процесі
державного і самоврядного управління в сферах соціальноекономічного й адміністративно-політичного розвитку та охорони
громадського порядку.
2. Адміністративне право у системі національного права є:
а) підгалуззю права;
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б) інститутом права;
в) самостійною галуззю права;
г) взагалі не входить до системи національного права;
д) займає особливе місце.
3. Адміністративне право є складовою:
а) приватного права;
б) публічного права;
в) приватного права з елементами публічного;
г) публічного права з елементами приватного;
д) правильної відповіді немає.
4. Адміністративне право – це:
а) профілююча галузь права;
б) процесуальна галузь права;
в) спеціальна галузь права;
г) комплексна галузь права;
д) правильної відповіді немає.
5. До джерел адміністративного права належить:
а) Кримінальний кодекс України;
б) Конституція України;
в) акти цивільного законодавства;
г) закони з питань кооперації;
Теми презентацій, рефератів
1. Адміністративне право як юридична наука і навчальна
дисципліна.
2. Мета, суть та основні положення Концепції адміністративної
реформи в Україні.
3. Мета, суть та основні положення Концепції реформи
адміністративного права України.
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ, ОСНОВНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
*Тут і далі «Перелік джерел, основної та додаткової навчальнометодичної літератури» розміщується в заключній темі кожного
розділу.
Тема 2-3. Адміністративно-правові норми. Адміністративноправовові відносини.
Адміністративно-правова норма – це загальнообов’язкове,
формально визначене правило поведінки, встановлене або
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санкціоноване державою в особі її компетентних органів, призначене
для регулювання суспільних відносин у сфері публічного управління.
Норми адміністративного права визначають межі належної
поведінки учасників управлінських відносин, їх правовий статус,
обсяг повноважень, прав та обов’язків сторін управлінських
стосунків, тобто створюють відповідний правовий режим, перш за все
– у сфері виконавчої влади. Основним призначенням цих норм є
організація і регулювання управлінських відносин, забезпечення
належних умов для реалізації учасниками цих відносин своїх прав та
виконання покладених на них обов’язків у такій важливій сфері
суспільного життя, яким є державне управління.
Більшості адміністративно-правових норм за своїм змістом та
способом впливу властивий імперативний (наказовий) характер.
Вони містять численні односторонньо-владні приписи, виражають
обов’язковість волевиявлення держави в особі її органів у межах
наданої їм компетенції.
Структура адміністративно-правової норми включає такі складові
елементи, як гіпотеза, диспозиція і санкція.
Гіпотеза вказує на умови реалізації адміністративно-правової
норми, у т.ч. на юридичні факти, за наявності яких можна чи потрібно
діяти відповідним чином.
Диспозиція – центральна частина норми, визначає правило
поведінки, конкретну дію, яка приписується, дозволяється,
рекомендується чи забороняється даною нормою. Нерідко вона
визначає зміст прав, обов’язків або повноважень окремих суб’єктів.
Санкція – негативні правові наслідки недотримання, неналежного
виконання чи порушення певного правила поведінки.
Зміст названих елементів адміністративно-правової норми може
бути цілковито, частково або відносно визначеним.
Тлумачення адміністративно-правових норм передбачає більш
докладне з’ясування їх змісту, детальніше розкриття їх певних
положень. Серед видів такого тлумачення виділяють:
‒ легальне (аутентичне) – тобто офіційне тлумачення з боку органів
державної влади, у т.ч. її законодавчих, виконавчих та судових
структур (має обов’язковий характер);
‒ доктринальне – тобто наукове, неофіційне тлумачення змісту
норм права (обов’язкової юридичної сили не має).
Реалізація адміністративно-правових норм означає практичне
втілення в життя приписів та інших положень тієї чи іншої норми.
Така реалізація передбачає правомірні дії суб’єктів права. До форм
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реалізації адміністративно-правових норм належить їх виконання,
використання, застосування та дотримання.
Адміністративно-правові норми не можуть існувати поза своїми
джерелами. Джерела адміністративного права – це конкретні форми
зовнішнього вираження його норм, через які ці норми проявляють свій
владно-регулюючий вплив на управлінські стосунки. Через свою
чисельність, багатопрофільність і динамічність вони до цього часу не
кодифіковані, а тому для адміністративного права України
характерним є безліч джерел його норм. Передусім, це різноманітні
нормативно-правові акти органів законодавчої та виконавчої влади, а
також Президента України, що містять у собі адміністративно-правові
норми. Зокрема, це: Конституція України; окремі кодекси та закони;
укази та розпорядження Президента України; постанови та
нормативні розпорядження Кабінету Міністрів України; відомчі
нормативно-правові акти й аналогічні акти місцевих органів влади
та ін.
Адміністративно-правові відносини – це суспільні відносини, що
складаються під впливом дії адміністративно-правових норм,
учасники яких є носіями прав та обов’язків у сфері публічного
управління. Іх особливості:
‒ вони є різновидом правових відносин, які складаються переважно у
сфері державного управління в процесі функціонування
виконавчої влади під впливом адміністративно-правових норм;
‒ це здебільшого «владовідносини», тобто відносини владипідпорядкування;
‒ для них у цілому властива юридична нерівноправність сторін,
через що ці відносини передусім визначаються як вертикальні,
субординаційні;
‒ як правило, однією зі сторін (обов’язковим учасником) таких
відносин має бути орган виконавчої влади або його повноважний
представник, тобто носій державно-владних повноважень;
‒ ці відносини можуть виникати з ініціативи будь-якої зі сторін, з
ініціативи третьої особи, а нерідко і всупереч волі однієї зі сторін;
‒ при порушенні тих чи інших вимог адміністративно-правових
норм суб’єкти адміністративно-правових відносин несуть
відповідальність не один перед одним, а перед державою;
‒ спірні питання, що виникають із цих відносин, вирішуються
здебільшого в адміністративному (позасудовому) порядку. Проте
тепер значно розширюється судовий порядок вирішення
адміністративно-правових спорів.
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Адміністративно-правові відносини мають свою структуру, яка
охоплює такі елементи, як: правова основа, юридичні факти (дії або
події), об’єкт та суб’єкти (сторони) правовідношення, прямі і зворотні
зв’язки.
Адміністративно-правові відносини – це суспільні відносини, що
складаються під впливом дії адміністративно-правових норм,
учасники яких є носіями прав та обов’язків у сфері публічного
управління. Іх особливості:
‒ вони є різновидом правових відносин, які складаються переважно у
сфері державного управління в процесі функціонування
виконавчої влади під впливом адміністративно-правових норм;
‒ це здебільшого «владовідносини», тобто відносини владипідпорядкування;
‒ для них у цілому властива юридична нерівноправність сторін,
через що ці відносини передусім визначаються як вертикальні,
субординаційні;
‒ як правило, однією зі сторін (обов’язковим учасником) таких
відносин має бути орган виконавчої влади або його повноважний
представник, тобто носій державно-владних повноважень;
‒ ці відносини можуть виникати з ініціативи будь-якої зі сторін, з
ініціативи третьої особи, а нерідко і всупереч волі однієї зі сторін;
‒ при порушенні тих чи інших вимог адміністративно-правових
норм суб’єкти адміністративно-правових відносин несуть
відповідальність не один перед одним, а перед державою;
‒ спірні питання, що виникають із цих відносин, вирішуються
здебільшого в адміністративному (позасудовому) порядку. Проте
тепер значно розширюється судовий порядок вирішення
адміністративно-правових спорів.
Адміністративно-правові відносини мають свою структуру, яка
охоплює такі елементи, як: правова основа, юридичні факти (дії або
події), об’єкт та суб’єкти (сторони) правовідношення, прямі і зворотні
зв’язки.
Лекційне заняття
План
1. Адміністративно-правові норми, їх особливості, класифікація
та способи реалізації.
2. Адміністративно-правові відносини, їх особливості, структура
та класифікація.
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Семінарське (практичне) заняття
Питання для обговорення
1. Поняття, структура, види та реалізація дміністративноправових норм.
2. Адміністративно-правові відносини, їх особливості та види.
Суб’єкти та об’єкти адміністративно-правових відносин.
3. Підстави виникнення, зміни та припинення адміністративноправових відносин.
Глосарій основних термінів і понять (далі Глосарій):
адміністративно-правова норма, гіпотеза адміністративно-правової
норми, диспозиція адміністративно-правової норми, санкція
адміністративно-правової норми, реалізація адміністративно-правових
норм,
виконання адміністративно-правових норм, використання
адміністративно-правових норм, додержання адміністративноправових норм,
застосування адміністративно-правових норм,
адміністративно-правові відносини, юридичні факти.
Завдання для самоконтролю знань
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
понятійного диктанту.
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до
теми та підготувати опорний конспект питань для обговорення на
практичному занятті.
3. Виконати практичні завдання:
3.1.1. Письмово провести класифікацію адміністративно-правових
норм за змістом, за цільовим призначенням, за методом впливу на
суб’єктів адміністративного права, за галузевою належністю, за
порядком дії у часі, просторі та за колом осіб тощо і навести
приклади
кожного
виду
адміністративно-правових
норм.
Проаналізувати особливості структури адміністративно-правових
норм.
3.1.2. Розробити структурно-логічну схему «Склад адміністративноправових відносин».
3.2.1. Письмово провести класифікацію адміністративно-правових
відносин за сферою виникнення, змістом, розподілом прав та
обов’язків, характером зв’язків між учасниками цих відносин,
виконуваними функціями та за іншими критеріями і навести приклади
кожного виду адміністративно-правових відносин. Проаналізувати
особливості структури адміністративно-правових відносин.
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3.2.2. Письмово продовжити речення: Юридичні факти властиві
адміністративним правовідносинам на всіх їх стадіях - … .
4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового
контролю:
1. Для адміністративно-правових відносин обов’язковою є наявність:
а) взаємної згоди сторін;
б) владного суб’єкта;
в) неправомірного юридичного факту;
г) кодифікованого акта, який визначав би засади їх виникнення.
7. До методів адміністративного права належить:
а) координація;
б) субординація;
в) планування;
г) контроль;
д) прогнозування.
8. Для адміністративного законодавства характерна:
а) повна кодифікація;
б) роздільна кодифікація матеріально-правових та процесуальних
норм;
в) відсутність жодного кодифікованого акта;
г) часткова кодифікація;
д) правильної відповіді немає.
9. Система адміністративного права включає:
а) Загальну та Спеціальну частини;
б) Загальну та Особливу частини;
в) Загальну, Особливу та Спеціальну частини;
г) Особливу та Спеціальну частини;
д) правильної відповіді немає.
10. Норми, які визначають засади адміністративної відповідальності,
входять до системи адміністративного права як складова:
а) Загальної частини;
б) Особливої частини;
в) Спеціальної частини;
г) взагалі не входять до системи адміністративного права;
д) займають особливе місце.
Теми презентацій, рефератів
1. Механізм адміністративно-правового регулювання
відносин.
2. Функції адміністративно-правових норм.
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Розділ 2. Суб’єкти адміністративного права. Громадяни як
суб’єкти адміністративного права
Тема 4. Громадяни
та інші фізичні особи як суб’єкти
адміністративного права
Суб’єктами адміністративного права є окремі фізичні та юридичні
особи, які відповідно до адміністративно-правових норм наділені
певним обсягом прав та обов’язків у сфері адміністративно-правового
регулювання управлінських відносин.
До характерних ознак суб’єктів адміністративного права можна
віднести:
‒ володіння здатністю мати права та юридичні обов’язки у сфері
державного
управління,
тобто
володіння
певною
адміністративною правоздатністю;
‒ володіння потенційною можливістю реально брати участь в
адміністративно-правових відносинах, тобто реалізувати –
безпосередньо або через представника – свої права і нести
обов’язки у сфері управління;
‒ зовнішню самостійність (відокремленість) у їх реалізації.
Систему суб’єктів адміністративного права утворюють: громадяни
та їх об’єднання; Президент України та органи виконавчої влади;
державні службовці; органи місцевого самоврядування, а також інші
юридичні та фізичні особи.
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Громадяни як суб’єкти адміністративного права – це фізичні особи
(громадяни України, іноземці, особи без громадянства та біженці), які
виступають носіями прав та обов’язків у сфері публічного управління,
передбачених нормами адміністративного права, і володіють при
цьому необхідною правосуб’єктністю.
Адміністративно-правовий статус громадян становить закріплена
нормами адміністративного права сукупність наданих та
гарантованих їм прав і свобод, а також покладених на них обов’язків
у сфері публічного управління.
Визначальним критерієм адміністративно-правового статусу
громадян є їх адміністративна право- та дієздатність, що в
сукупності становить їх адміністративну правосуб’єктність.
Адміністративна правоздатність – це закріплена нормами
адміністративного права здатність громадянина бути суб’єктом
(носієм) прав та обов’язків у сфері виконавчої влади (є
невідчужуваною, виникає з дня народження громадянина і
припиняється після його смерті).
Адміністративна дієздатність – це закріплена адміністративноправовими нормами здатність громадян своїми діями реалізувати
надані їм права і виконувати покладені на них обов’язки у сфері
публічного управління та нести юридичну відповідальність за свої дії
(наступає з досягненням певного віку). Адміністративна дієздатність
громадян буває повною, обмеженою та частковою. Повна
адміністративна дієздатність громадян наступає, як правило, з
досягненням ними повноліття (18-ти років).
Адміністративно-правовий статус громадян України визначається
Конституцією України (зокрема, розділом 2, ст. 21–68), відповідними
законами (зокрема, законом «Про громадянство України» від
18.01.2001 р.), окремими міжнародними договорами.
Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без
громадянства в Україні визначається Конституцією України (ст. 26 та
ін.), законом «Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянств» від 22 вересня 2011 року, іншими законодавчими
актами України, а щодо іноземців – також міжнародними угодами,
окремими указами Президента України та постановами Кабінету
Міністрів України. Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб
без громадянства дещо вужчий, ніж громадян України.
Адміністративно-правовий статус біженців та осіб, які
потребують додаткового або тимчасового захисту визначається
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законом «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або
тимчасового захисту» від 8 липня 2011 року.
Відповідно до чинного законодавства об’єднанням громадян є
добровільне громадське формування, створене на основі єдності
інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод.
Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян загалом
визначається Конституцією України (ст.36, 37 та ін.), законами «Про
громадські об’єднання» від 22 березня 2012 p., «Про політичні
партії в Україні» від 5 квітня 2001 p., іншими законами, положеннями,
статутами тощо.
Об’єднання громадян незалежно від назви визнається політичною
партією (зареєстроване згідно з законом добровільне об’єднання
громадян – прихильників певної загальнонаціональної програми
суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і
вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших
політичних заходах) або громадською організацією (об’єднання
громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних,
економічних, творчих, вікових, соціально-культурних, спортивних та
інших спільних інтересів).
Легалізація (офіційне визнання) об’єднань громадян є обов’язковою
і здійснюється шляхом їх реєстрації в органах юстиції, в органах
місцевих держадміністрацій чи місцевого самоврядування.
Питання, пов’язані з функціонуванням політичних партій,
регулюються законом «Про політичні партії в Україні» (2001 p.).
Політичні партії повинні мати свій статут та програму, яка є
викладом цілей та завдань певної партії.
Не можуть бути членами політичних партій – судді, працівники
прокуратури, органів внутрішніх справ, співробітники СБУ,
військовослужбовці.
Лекційне заняття
План
1. Поняття та система суб’єктів адміністративного права.
2. Громадяни як суб’єкти адміністративного права та їх
адміністративно-правовий статус.
3. Іноземці, особи без громадянства як суб’єкти адміністративного
права.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
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1. Громадяни як суб’єкти адміністративного права та їх адміністративноправовий статус.
2. Права та обов’язки громадян у сфері державного управління. Право
громадян на звернення.
3. Іноземці, особи без громадянства та їх адміністративно-правовий
статус.
4. Адміністративно-павовий статус біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту.
Глосарій: суб’єкти адміністративного права, адміністративна
правосуб’єктність, адміністративна правоздатність, адміністративна
дієздатність, адміністративна деліктоздатність, адміністративноправовий статус.
Завдання для самоконтролю знань
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
понятійного диктанту.
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до
теми та підготувати опорний конспект питань для обговорення на
практичному занятті.
3. Виконати практичні завдання:
3.1.1. Доповнити схему, користуючись текстом закону України
«Про громадянство України» від 18 січня 2001 року.

Громадянство України – правовий зв’язок між фізичною
особою та Україною, що знаходить свій прояв у взаємних
правах та обов’язках
за народженням
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3.1.2. Розробити структурно-логічну схему «Адміністративноправовий статус закордонних українців».
3.2. 1. Ознайомитися зі змістом Положення про порядок роботи зі
зверненнями громадян і організацій, їх особистого прийому в системі
Міністерства внутрішніх справ України і, посилаючись на

положення цього документу, 1) викласти порядок роботи зі
зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в
системі Міністерства внутрішніх справ України.
3.2.2. Розробити структурно-логічну схему «Адміністративноправовий статус осіб, які вимушено залишили місце проживання
внаслідок тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя
або
обставин,
пов’язаних
з
проведенням
антитерористичної операції на території України».
4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового
контролю:
1. Адміністративна дієздатність – це здатність:
а) набувати та реалізовувати своїми діями (або бездіяльністю) права,
створювати для себе або інших суб’єктів обов’язки і їх виконувати;
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б) укладати
адміністративно-правові
договори
та
нести
відповідальність за їх виконання;
в) нести адміністративну відповідальність;
г) правильної відповіді немає.
2. Кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр-міністра України
вносить:
а) Верховна Рада України;
б) Президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у
Верховній Раді України;
в) олігархи України;
г) правильної відповіді немає.
3. Кабінет Міністрів України – це:
а) єдиноначальний орган загальної компетенції;
б) колегіальний орган спеціальної компетенції;
в) колегіальний орган загальної компетенції;
г) правильної відповіді немає.
4. Міністр має статус:
а) політичного діяча;
б) державного службовця;
в) політика;
г) правильної відповіді немає.
5. Голови місцевих державних адміністрацій:
а) призначаються Прем’єр-міністром України;
б) призначаються Президентом України;
в) обираються територіальною громадою;
г) правильної відповіді немає.
Теми презентацій, рефератів
1. Право на свободу пересування та вільний вибір місця проживання
в Україні.
2. Право на виїзд за межі України і в’їзд в Україну.
3. Право на організацію і проведення зборів, мітингів, вуличних
походів і демонстрацій.
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ, ОСНОВНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
*Тут і далі «Перелік джерел, основної та додаткової навчальнометодичної літератури» розміщується в заключній темі кожного
розділу.
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Тема 5-6. Органи виконавчої влади. Органи місцевого
самоврядування.
Із закріпленням в Конституції України положення про те, що
державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на
законодавчу, виконавчу та судову,а також, що органи кожної з цих
гілок влади здійснюють свої повноваження у встановлених
Конституцією України межах і відповідно до законів України
відбулися суттєві зміни у статусі органів виконачої влади. Змінилася
навіть назва цих органів, які раніше іменувалися як «виконавчі і
розпорядчі органи», або «органи державного управління».
Конституція України замінила поняття «органи державного
управління» поняттям «виконавча влади» й «органи виконавчої
влади».
Органи виконавчої влади – це різновид органів державної влади
(організаційно оформлена частка державного апарату), які спеціально
призначені для здійснення на основі чинного законодавства завдань і
функцій виконавчої влади, а саме функцій управлінського характеру
щодо безпосереднього і оперативного керівництва господарським,
соціально-культурним та адміністративно-політичним будівництвом у
державі.
Правове становище органів виконавчої влади знаходить свій
конкретний вияв у їх компетенції, тобто конкретно визначеному
обсязі їх прав та обов’язків. Ці органи передусім є виконавчорозпорядчими органами держави; відповідно, їх управлінська
діяльність здійснюється на основі та відповідно до законів і має
підзаконний
характер.
Володіючи
юридично-владними
повноваженнями в межах визначеного для них правового статусу, з
метою більш ефективного і оперативного здійснення своїх завдань і
функцій органи виконавчої влади правомірні видавати від імені
держави та в її інтересах відповідні правові акти, юридично
обов’язкові для своїх адресатів. Зокрема, у процесі своєї управлінської
діяльності ці органи широко використовують різні правові засоби
нормотворчого, оперативно-розпорядчого (правозастосовчого) і
юрисдикційного (правоохоронного) характеру.
Будучи організаційно відокремленими, органи виконавчої влади
одночасно знаходяться в складній ієрархічній підпорядкованості:
переважна частина їх перебуває одночасно в ролі як суб’єктів, так і
об’єктів управління.
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Правове становище, завдання, функції, в цілому правовий статус
органів виконавчої влади визначаються відповідно Конституцією
України, окремими законами, підзаконними актами, у т. ч. указами
Президента України, постановами уряду, а також відомчими
нормативними актами.
З урахуванням значимості, характеру компетенції, цільового
призначення, функціонально-галузевих та територіальних чинників
можна виділити три організаційно-правові рівні цих органів: вищі,
центральні та місцеві.

Конституцією України систему органів виконавчої влади
розмежовано на три організаційно-правові ланки: а) вищий
рівень у системі органів виконавчої влади – представлений
Кабінетом Міністрів України; б) центральний рівень у системі
органів виконавчої влади – представлений міністерствами та
іншими цен тральними органами виконавчої влади; в) місцевий
рівень системи органів виконавчої влади – представлений
місцевими державними адміністрціями (обласними, районними,
Київською та Севастопольською міськи ми радами), Радою
міністрів Автономної Республіки Крим та місцевими органами,
які
перебувають
у
безпосередньому
підпорядкуванні
центральним органам виконавчої влади [4, с. 30–31 Органи
державної влади України / За ред. В. Ф. Погорілка :
[монографія]. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького,
2002. – 592 с.]
Відповідно до ст. 113 Конституції України вищим органом у
системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України, який
відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою
України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України.
Правовий статус Кабінету Міністрів України, насамперед,
визначається Конституцією України (розділ VI, ст. 113-117),
окремими законами та указами Президента України.
До складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр-міністр,
Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, міністри.
Кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр-міністра України
вносить Президент України за пропозицією коаліції депутатських
фракцій у Верховній Раді України або депутатської фракції, до складу
якої входить більшість народних депутатів.

53

Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України та
Голова СБУ призначаються Верховною Радою України за поданням
Президента України, інші члени Кабінету Міністрів України
призначаються парламентом за поданням Прем’єр-міністра України.
Кабінет Міністрів України утворюється строком на п’ять років.
Новостворений уряд розробляє стратегічну програму своєї діяльності,
яку подає на розгляд Верховної Ради. КМУ складає свої повноваження
перед новообраною Верховною Радою України.
Кабінет Міністрів України об’єднує, координує та спрямовує
роботу центральних та місцевих органів виконавчої влади на
здійснення управлінських функцій у всіх сферах державного
управління. Він здійснює державне управління як безпосередньо, так і
через підпорядковану йому систему органів виконавчої влади.
З метою реалізації покладених на нього завдань і функцій уряд
видає обов’язкові до виконання постанови та розпорядження.
До центральних органів виконавчої влади згідно з указом
Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів
виконавчої влади» від 9 грудня 2010 року в редакції від 21 січня 2014
року належать: міністерства; державні комітети; центральні
органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.
Визначальною ланкою серед цих органів є міністерства як
провідні центральні органи, підпорядковані Кабінету Міністрів
України, що здійснюють управління певними галузями, секторами або
сферами.
Міністерства, що здійснюють управлінську діяльність в окремих
галузях, називають галузевими. Ті, що здійснюють функціональну
(міжгалузеву) управлінську діяльність у певних сферах, називають
функціональними.
Правовий статус міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади визначається Законом України «Про центральні
органи виконавчої влади» від 17 березня 2011 року, а також
положеннями про кожне окреме міністерство або відомство, які
розробляються Кабінетом Міністрів України і затверджуються
відповідними указами Президента України. У своїй діяльності
міністерства та інші центральні відомства керуються Конституцією та
законами України, постановами Верховної Ради України, указами і
розпорядженнями Президента України та постановами Кабінету
Міністрів України.
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Державні комітети є різновидом центральних органів виконавчої
влади, що здійснюють координаційно-функціональну управлінську
діяльність здебільшого міжгалузевого та спеціалізованого характеру.
Державні комітети покликані сприяти уряду та міністерствам
реалізовувати державну політику шляхом виконання управлінських
функцій міжгалузевого (міжсекторного) характеру. Їх діяльність
спрямовує і координує Прем’єр-міністр України або один із віцепрем’єр-міністрів чи міністрів.
Центрадбні органи виконавчої владми зі спеціальним статусом
утворюються для реалізації визначених Конституцією та
законодавством України особливих завдань та повноважень, а також
для виконання інших управлінських функцій спеціального характеру.
Щодо таких органів може встановлюватись спеціальний характер їх
утворення, реорганізації та ліквідації, підконтрольності та
підзвітності, а також призначення і звільнення їх керівників (це –
СБУ, Фонд держмайна, ДПА та ін.).

Конституцією України встановлено, що повноваження щодо
утворення, реорганізації та ліквідації міністерств та інших
органів виконавчої влади, призначення та звільнення ке рівників
центральних органів виконав- чої влади, голів місцевих
державних адміністрацій належать Президенту за відповідним
поданням Прем’єр- міністра України [6, пункти 10, 15 ст. 106].
Так, реалізуючи свої повнова ження, Президент України 9 грудня 2010 р. своїм указом затвердив схему організації та взаємодії
центральних органів виконавчої влади та фактичний перелік
центральних органів виконавчої влади в Україні. Так, провідне
місце в системі центральних органів виконавчої влади посідають
міністерства, керівники яких – міністри входять до складу
Кабінету Міністрів. Законом України «Про центральні органи
виконавчої влади» визначено, що «міністерство є центральним
органом виконавчої влади, який забезпечує формування та
реалізує державну політику в одній чи декількох визначених
Президентом України сферах, проведення якої покладено на
Кабінет Міністрів України Конституцією та законами України»,
а центральні органи виконавчої влади, своєю чергою,
«утворюються для виконання окремих функцій з реалі- зації
державної політики як служби, агентства, інспекції», а їхня
діяльність «спрямовується та координується Кабінетом
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Міністрів України через відповідних міністрів згідно із законодавством» [7, п. 1 ст. 6, ст. 16]. Своєю чергою, в Указі
Президента «Деякі питання організації міні стерств, інших
центральних органів виконавчої влади» зазначено, що
«Міністерство України … входить до системи органів
виконавчої влади і є головним органом у системі центральних
органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики в одній чи декількох сферах», а поняття
центрального органу виконавчої влади визначено як «(державна
служба, державна інспекція, державне агент- ство), діяльність
якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через відповідного члена Кабінету Міністрів України
…, входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує
реалізацію державної політики в одній чи декількох сферах» [8].
До системи місцевих органів виконавчої влади, насамперед, входять
місцеві держадміністрації та територіальні підрозділи центральних
органів виконавчої влади. Основними серед них є місцеві
держадміністрації.
Місцеві державні адміністрації – це державні органи виконавчої
влади в областях, районах, в районах Автономної Республіки Крим, а
також у м. Києві та
м. Севастополі, які наділені правом
представляти інтереси держави і приймати від її імені
розпорядження, що діють на території відповідної адміністративнотериторіальної одиниці.
Правовий статус місцевих держадміністрацій визначається
Конституцією України (ст.118), законом України «Про місцеві
державні адміністрації» від 9 квітня 1999 pоку, нормативноправовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України.
Місцева держадміністрація є місцевим органом виконавчої влади,
здійснює цю владу на території відповідної адміністративнотериторіальної одиниці через створювані управління, відділи, інші
структурні підрозділи та діє під керівництвом голови, якого на цю
посаду призначає Президент за поданням Прем’єр-міністра.
Нормативно-правовою базою місцевого самоврядування є
Конституція України (розділ XI), закони: «Про місцеве
самоврядування
в
Україні»
(21.05.1997 p.),
«Про
органи
самоорганізації населення» (11.07.2001 p.), «Про службу в органах
місцевого самоврядування» (7.06 2001 p.), окремі укази Президента
України та постанови Кабінету Міністрів України.
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Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою
право та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи
добровільного об’єднання в громаду жителів кількох сіл, селища,
міста – самостійно або під відповідальність органів і посадових осіб
місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в
межах Конституції і законів України.
До основних принципів місцевого самоврядування належать
принципи: народовладдя; законності; колегіальності; виборності;
гласності; поєднання державних і місцевих інтересів; правової,
організаційної та матеріально-фінансової самостійності у визначених
законом
межах;
підзвітності
та
відповідальності
перед
територіальними громадами їх органів та посадових осіб: державної
підтримки та гарантії місцевого самоврядування.
Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами
сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські
ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які
представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ,
міст.
Первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм
його функцій є територіальна громада села, селища, міста.
Територіальна громада – це жителі, об’єднані постійним
проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними
адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне
об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний
центр.
Місцеві ради можуть дозволяти жителям створювати будинкові,
вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, комітети районів
у містах, сільські та селищні комітети, які є органами самоорганізації
населення.
Основними представницькими органами місцевого самоврядування
є виборні органи – ради, які складаються з депутатів і наділяються
правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від
її імені рішення.
Головною посадовою особою територіальної громади села, селища,
міста є відповідно сільський, селищний та міський голова.
Виконавчими органами сільських, селищних, міських та районних у
містах рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші
створювані радами виконавчі органи.
Відповідно до закону «Про службу в органах місцевого
самоврядування» від 7 червня 2001 р. служба в органах місцевого
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самоврядування – це професійна, на постійній основі діяльність
громадян України, які займають посади в органах місцевого
самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною
громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих
повноважень органів виконавчої влади, наданих законом.
Посади в органах місцевого самоврядування залежать від шляхів їх
заміщення, а саме: виборні посади, на які особи обираються
територіальною громадою; виборні посади, на які особи обираються
або затверджуються відповідною радою; посади, на які особи
призначаються сільським, селищним, міським головою, головою
місцевої ради на конкурсній основі та ін.
Посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в
органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові
повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та
консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за
рахунок місцевого бюджету.
Встановлені певні обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в
органи місцевого самоврядування. На таку службу не можуть бути
прийняті особи: визнані судом недієздатними; які мають судимість за
вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в
установленому порядку; які позбавлені права займати посади в органах
державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування
протягом установленого терміну; які в разі прийняття на службу в органи
місцевого самоврядування будуть безпосередньо підпорядковані або
підлеглі особам, що є близькими родичами чи свояками.
На службі в органах місцевого самоврядування передбачено сім
категорій посад, у межах яких встановлюється 15 рангів.
До кола суб’єктів адмінправа, крім розглянутих раніше, належать й
інші юридичні та фізичні особи. До таких, зокрема, можна віднести,
насамперед, підприємства, установи та інші організації незалежно від
форм власності, суди (передусім – адміністративні), органи
прокуратури, приватних підприємців та інші особи, які наділені
відповідним адміністративно-правовим статусом. Характер, зміст і
обсяг їх адміністративної правосуб’єктності залежить від їх місця і
ролі в державному механізмі та суспільстві в цілому; обсягу владних
повноважень, компетенції, характеру і виду діяльності; форм
власності; рівня самостійності у вирішенні управлінських функцій та
участі в адміністративно-правових відносинах.
Лекційне заняття (4 год.)
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План
1. Поняття, система органів виконавчої влади та їх види.
2. Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів
виконавчої влади.
3. Центральні органи виконавчої влади та їх види.
4. Місцеві органи виконавчої влади. Відносини місцевих органів
виконавчої влади з органами місцевого самоврядування.
5. Органи місцевого самоврядування та їх адміністративно-правовий
статус.

1.
2.
3.
4.
5.

Семінарське (практичне) заняття
Питання для обговорення
Поняття, система органів виконавчої влади та їх види.
Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів
виконавчої влади.
Центральні органи виконавчої влади та їх види.
Місцеві органи виконавчої влади. Відносини місцевих органів
виконавчої влади з органами місцевого самоврядування.
Місцеве самоврядування: поняття, принципи, система органів.

Глосарій: орган виконавчої влади, Кабінет Міністрів України,
міністерство, державний комітет (державна служба), центральний
орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, місцеві державні
адміністрації, публічна адміністрація (органи виконавчої влади та
органи місцевого самоврядування), місцеве самоврядування.
Завдання для самоконтролю знань
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
понятійного диктанту.
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до
теми та підготувати опорний конспект питань для обговорення на
практичному занятті.
3. Виконати практичні завдання:
3.1.1. Письмово провести класифікацію органів виконавчої влади
залежно від: характеру компетенції (або змісту функцій); сфери дії;
способів прийняття владних рішень тощо, а також залежно від їх
організаційно-правового рівня.
3.1.2. Заповнити таблицю:
Повноваження у сфері виконавчої влади
Повноваження

Повноваження Кабінету
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Повноваження органів

Президента України у
сфері виконавчої влади
за Конституцією
України

Міністрів України за
Конституцією України
та Законом України
«Про Кабінет Міністрів
України»

виконавчої влади,
якими наділені органи
місцевого самоврядування за Законом
України «Про місцеве
самоврядування»

3.2. 1. Скориставшись джерелами зі списку нормативно-правових
актів перелічити: а) міністерства; б) центральні органи виконавчої
влади в) центральні органи виконавчої влади зі спеціальним
статусом; г) центральні органи виконавчої влади зі спеціальним
статусом.
3.2.2. Скориставшись джерелами зі списку нормативно-правових
актів, основної та додаткової літератури, письмово визначити зміст та
сучасні ознаки централізації, децентралізації, концентрації,
деконцентрації як принципів побудови публічної влади (як принципів
організації державної влади). Вказати який (які) із визначених
принципів відображений (відображені) в положеннях Мінських
домовленостей [ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://uapress.info/uk/news/show/95101],
зокрема
Мінському
протоколі (також Мінська тристороння угода, Мінське перемир'я, Мінськ1) як угоді про тимчасове перемир'я у війні на сході України, досягнутій
на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року. Навести приклади даних
положень.
4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового
контролю:
6. Права, реалізація яких залежить не тільки від волевиявлення
громадян, але також від наявності фактичних можливостей для їх
реалізації в даному місці і у даний час, є:
а) абсолютними;
б) відносними;
в) умовно-абсолютними;
г) правильної відповіді немає.
7. Особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не
вважає своїм громадянином, є:
а) біпатридом;
б) іноземцем;
в) туземцем;
г) правильної відповіді немає.
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8. Іноземці та особи без громадянства на території України
користуються:
а) обмеженими правами;
б) режимом найбільшого сприяння;
в) національним режимом;
г) правильної відповіді немає.
9. Видворення за межі України застосовується до:
а) олігархів;
б) іноземців;
в) громадян України;
г) правильної відповіді немає.
10. Рада національної безпеки і оборони України створюється при:
а) Президенті України;
б) Міністерстві оборони України;
в) Верховній Раді України;
г) правильної відповіді немає.
Теми презентацій, рефератів
1. Президент України та його повноваження у сфері виконавчої влади.
2. Компетенція Автономної Республіки Крим у сфері виконавчої
влади.
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ, ОСНОВНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради
України 28 червня 1996 року // Офіційний вісник України. – 2010. –
№ 72 /1. – Ст. 2598 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
2. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від
6 липня 2005 року № 2747 – ІV // Офіційний вісник України. –
2005. – № 32 – Ст. 1918 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня
1984 року № 8073-Х, редакція від 27 квітня 2014 року // Відомості
Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122 [Електронний

ресурс].
–
Режим
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
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доступу:

4. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового
захисту: Закон України від 8 липня 2011 року // Офіційний вісник
України. – 2011. – № 59. – Ст. 2347.
5. Про громадські об’єднання: Закон України від 22 березня
2012 року // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 1. –
Ст. 1.
6. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 року //
Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 13. – Ст. 65.
7. Про державний кордон України: Закон України від від 4 листопада
1991 № 1777-XII ( в редакції від 11 серпня 2013 року) // Відомості
Верховної Ради України. – 2001. – № 13. – Ст. 65 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/177712
8. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на
тимчасово окупованій території України: Закон України від 15
квітня 2014 року № 1207-VII (в редакції від 4 березня 2015 року) //
Офіційний вісник України. – 2014. – № 36. – Ст. 957 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1207vii
9. Про закордонних українців: Закон України від 4 березня 2004 року
№ 1582-IV // Офіційний вісник України. – 2004. – № 13. – Ст. 879
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1582-15
10. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 року //
Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 47. - Ст. 256.
11. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27.лютого 2014
року № 794-VII // Офіційний вісник України. - 2014. - № 20. –
Ст.619. - С. 23.
12. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21
травня 1997 року //Відомості Верховної Ради України. - 1997.- №
24. – Ст.170.
13. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня
1999 року //Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 20-21.
- Ст.190.
14. Про молодіжні та дитячі громадські організації: Закон України від
1 грудня 1998 року, редакція від 2 грудня 2010 року № 2749-VI1 //
Офіційний вісник України. - 1998. - № 51. - Ст. 1870.
15. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11 липня
2001 року № 2625-14 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 32.
- С. 1449.
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16. Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих
районах Донецької та Луганської областей: Закон України від від 16
вересня 201 року № 1680-VII в редакції від 21 березня 2015 року) //
Офіційний вісник України. – 2014. – № 85. – Ст.9.
17. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня
2001 року № 2365-ІІІ (в редакції від 26 жовтня 2014 року) //
Офіційний вісник України. – 2001. - № 17. – Ст.728.
18. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон
України від 22 вересня 2011 року № 3773-VI // Офіційний вісник
України. – 2011. – № 83. – Ст. 3014 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3773-17
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України. - 1999. - № 45. - Ст. 397.
20. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23
квітня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №
25. - Ст. 28.
21. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України
від 7 червня липня 2001 року // Офіційний вісник України. - 2001.
- № 26 – Ст. 1151.
22. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17
березня 2011 року // Офіційний вісник України. - 2011. - № 27 –
Ст. 1123.
23. Про текст Конституції України в редакції 28 червня 1996

року, із змінами і доповненнями, внесеними законами
України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV, від 1 лютого 2011
року № 2952-VI, від 19 вересня 2013 року № 586-VII:
Постанова Верховної Ради України від 22 лютого 2014 року
№ 750-VII // Офіційний вісник України. – 2014. – № 16. – Ст.
477
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/750-18.
24. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади:
Указ Президента України від 9 грудня 2010 року в редакції від 21
січня 2014 року // Офіційний вісник України. - 2010. - № 94 –
Ст. 3334.
25. Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на звернення до органів
державної влади та органів місцевого самоврядування: Указ
Президента України від 7 лютого 2008 року // Офіційний вісник
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України. - 2008. - № 10. – Ст. 239.
26. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ
України: Указ Президента України від 6 квітня 2011 року //
Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1222. – C. 32.
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29. Про Положення про Міністерство закордонних справ України:
Указ Президента України від 6 квітня 2011 року // Офіційний
вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1220. – C. 19.
30. Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України: Указ Президента України від 6 квітня 2011
року // Офіційний вісник України. – 2011. – № 9. – Ст. 535. – C. 10.
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України. – 2011. – № 29. – Ст. 1226. – C. 57.
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України від 6 квітня 2011 року // Офіційний вісник України. –
2011. – № 29. – Ст. 1240. – C. 153.
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35. Про Положення про Міністерство соціальної політики України:
Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 489/2011 //
Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст.1227. – C. 66.
36. Деякі питання Секретаріату Кабінету Міністрів України: Постанова
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Розділ 3. Державна служба та служба в органах місцевого
самоврядування в Україні. Державні службовці як суб’єкти
адміністративного права
Тема 7. Державна служба та служба в органах місцевого
самоврядування в Україні. Державні службовці як суб’єкти
адміністративного права України
Державна служба в Україні – це професійна діяльність осіб, які
обнімають посади в державних органах та їх апараті щодо
практичного виконання завдань і функцій держави та одержують
заробітну плату за рахунок державних коштів (ст. 1 Закону України
«Про державну службу» від 16 грудня 1993 p.).
Основними принципами державної служби є: служіння народу
України; демократизм і законність; гуманізм і соціальна
справедливість;
пріоритет
прав
людини
і
громадянина;
професіоналізм, компетентність, ініціативність, чесність, відданість
справі; персональна відповідальність за виконання службових
обов’язків і дисципліни; дотримання прав та законних інтересів
органів місцевого і регіонального самоврядування; дотримання прав
підприємств, установ і організацій та об’єднань громадян.
Державний службовець – це особа, яка займає певну посаду в
державних органах, здійснює на професійній основі діяльність щодо
практичного виконання завдань і функцій держави, наділена
відповідними службовими повноваженнями і одержує за це заробітну
плату за рахунок державних коштів.
Посада – це визначена структурою і штатним розписом первинна
структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку
покладено встановлене нормативними актами коло службових
повноважень.
Посадовими особами вважаються керівники та заступники
керівників-держорганів та їх апарату, інші держслужбовці, на яких
законом покладено здійснення організаційно-розпорядчих та
консультативно-дорадчих функцій.
Представники влади – це ті державні службовці, які мають право
ставити владні вимоги, давати вказівки, робити приписи та
застосувати заходи впливу щодо органів та осіб, які не пов’язані з
ними службовими відносинами і не знаходяться в їх підпорядкуванні,
тобто щодо так званих «третіх осіб».
Чинне
законодавство
передбачає
класифікацію
посад
держслужбовців, основними критеріями якої є організаційноправовий рівень органу, який приймає їх на роботу, обсяг і характер
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компетенції на конкретній посаді, роль і місце посади в структурі
державного органу. Встановлюється сім категорій посад
держслужбовців, у межах яких присвоюється п’ятнадцять рангів
держслужбовців (у межах кожної категорії – три ранги).
Під проходженням державної служби розуміється сукупність
юридичніх фактів, пов’язаних з виникненням, зміною та припиненням
службових відносин, а саме з прийняттям на держслужбу, службовою
кар’єрою та її припиненням.
Прийняття на державну службу та заміщення посад здійснюється
різними способами, зокрема, шляхом призначення, за контрактом,
шляхом конкурсного відбору, обрання, самостійного добору і
власного волевиявлення та ін.
Законом встановлені певні обмеження щодо прийняття на
держслужбу. Не можуть бути обраними чи призначеними на посаду
особи, які:
‒ визнані у встановленому порядку недієздатними;
‒ мають судимість, що є несумісною із заняттям посади;
‒ у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підлеглі або
підпорядковані своїм близьким родичам чи своякам;
‒ в інших випадках, встановлених законодавством.
Законом встановлені певні обмеження щодо проходження
держслужби.
Службова кар’єра закінчується припиненням державної служби.
Крім загальних підстав, передбачених КЗпП, державна служба
припиняється в разі:
1) порушення умов реалізації права на державну службу;
2) недотримання вимог, пов’язаних із проходженням державної
служби;
3) досягнення державним службовцем граничного віку;
4) відставки держслужбовців 1-ї або 2-ї категорії посад;
5) виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають
перебуванню державного службовця на службі;
6) відмови держслужбовця від прийняття Присяги або її
порушення;
7) неподання або подання державним службовцем неправдивих від
Для здійснення єдиної державної політики та функціонального
управління державною службою створено Національне агентство
України з питань державної служби (Нацдержслужба України) як
ЦОВВ зі спецстатусом.
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Лекційне заняття
План
1. Поняття, принципи та види державної служби.
2. Посада і посадова особа. Класифікація посад
службовців.
3. Проходження державної служби.

1.
2.
3.
4.
5.

державних

Семінарське заняття
Питання для обговорення
Поняття державної служби, її завдання, принципи та види.
Посада і посадова особа. Класифікація посад державних
службовців.
Права та обов’язки державних службовців.
Проходження державної служби.
Відповідальність державних службовців.

Глосарій: державна служба, державний службовець, посада,
посадова особа, проходження державної служби, конфлікт інтересів,
безпосереднє підпорядкування, неправомірна вигода, корупція,
Національне агентство України з питань державної служби
(Нацдержслужба України).
Завдання для самоконтролю знань
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
понятійного диктанту.
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до
теми та підготувати опорний конспект питань для обговорення на
практичному занятті.
3. Виконати практичні завдання:
3.1.1. Ознайомитися зі змістом Закону України «Про державну
службу» від 16 грудня 1993 року (із змінами внесеними згідно із
законами України станом на 26 квітня 2015 року) та зі змістом Закону
України «Про державну службу» від 17 листопада 2011 року в
редакції від 31 грудня 2014 року і, посилаючись на статті цих актів,
1) визначити правовий статус державних службовців державних
органів та їх апарату; 2) назвати обмеження, пов’язані з прийняттям на
державну службу.
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3.1.2. Ознайомитися зі змістом Закону України «Про очищення
влади» в редакції 26 квітня 2015 року і, посилаючись на

положення цього акту, 1) визначити поняття очищення влади
(люстрація); 2) назвати критерії здійснення очищення влади
(люстрації) в Україні.
3.2.1. Ознайомитися зі змістом Закону України «Про державну
службу» від 16 грудня 1993 року (із змінами внесеними згідно із
законами України станом на 26 квітня 2015 року) та зі змістом Закону
України «Про державну службу» від 17 листопада 2011 року в
редакції від 31 грудня 2015 року і, посилаючись на статті цих актів,
1) провести класифікацію посад державних службовців; 2) назвати
обмеження, пов’язані з проходженням державної служби.
3.2.2. Ознайомитися зі змістом Розпорядження Кабінету
Міністрів України «Про схвалення Стратегії реформування
державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в
Україні на період до 2017 року та затвердження плану заходів щодо її
реалізації» від 18 березня 2015 року і, посилаючись на положення

цього документу, 1) вказати мету реформи державної служби та
служби в органах місцевого самоврядування в Україні (за
Стратегією); 2) викласти план заходів щодо реалізації Стратегії
реформування державної служби та служби в органах місцевого
самоврядування в Україні на період до 2017 року.
4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового
контролю:
1. Підставами для просування державних службовців по службі є:
а) непритягнення до юридичної відповідальності;
б) підвищення кваліфікації;
в) здобуття другої вищої освіти;
г) тимчасове виконання повноважень керівника.
2. Державні службовці підвищують свою кваліфікацію постійно, але
не менше одного разу на:
а) 3 роки;
б) 5 років;
в) 4 роки;
г) кожного року.
3. Державно-службові відносини не припиняються у випадку:
а) звільнення;
б) відкриття кримінальної справи;
в) відставки;
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г) відсторонення від виконання повноважень за посадою.
4. Випробувальний термін при прийнятті на державну службу може
тривати максимально:
а) 6 місяців;
б) 2 місяці;
в) 1 місяць;
г) 2 тижні;
д) на розсуд керівника.
5. Граничний вік перебування на державній службі становить:
а) 60 років для чоловіків і 55 років для жінок;
б) 50 років для жінок та 60 років для чоловіків;
в) це питання вирішується залежно від категорії посади;
г) законодавством не обмежується та залежить від стану здоров’я.
д) 65 років для чоловіків і 65 років для жінок
Теми презентацій, рефератів
1. Державна політика у сфері державної служби.
2. Правове регулювання державної служби та служби в органах
місцевого самоврядування.
3. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
державних службовців.
4. Суб’єкти корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних
з корупцією.
5. Служба в органах місцевого самоврядування в Україні.
Джерела і література
1.
Література
Основна
1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У
двох томах: Т. 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов
(голова). – К.: Вид-во «Юридична думка», 2004. – 584 с.
2. Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний
курс : [підручник] / за заг. ред. О. М. Бандурка. – Вид. 2-ге. – Х.:
Золота миля, 2012. – 584 с.
3. Адміністративне право: підручник / Ю.П.Битяк (кер. авт. кол.),
В.М. Гаращук, В.В.Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю.П.Битяка,
В.М. Гаращука, В.В. Зуй. – Х.: Право, 2013. – 656 с.
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4. Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний
курс: підручник / Т.О. Коломієць. – К.: Юрінком інтер, 2011. –
576 с.
Додаткова
5. Адміністративна діяльність: навчальний посібник для студентів
вузів / М.В.Ковалів та ін. – К.: Алерта; К.: КНТ; К.: ЦУЛ, 2009. –
431 с.
6. Адміністративне законодавство України // Право і практика. –
2010. – № 19 / 20. – C. 1-241.
7. Адміністративне право України: підручник для студентів вузів /
ред. Т.О.Коломоєць. – К.: Істина, 2009. – 475 с.
8. Адміністративне право України: Підручник для студентів вузів /
Ред. Ю.П. Битяк. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.
9. Антологія
української
юридичної
думки:
В
6 т. /
Ю.С.Шемшученко (заг.ред.); Інститут держави і права
ім. В.М.Корецького НАН України. – К.: Видавничий Дім
«Юридична книга», 2002. Т. 5; Поліцейське та адміністративне
право / Ю. І. Римаренко та ін. (упоряд.); Ю. І. Римаренко,
В.Б.Авер’янов (відп.ред.). – 2003. – 600 с.
10. Ведєрніков Ю.А. Адміністративне право України: Навчальний
посібник для студентів вузів / Ю.А. Ведєрніков; В.К. Шкарупа. –
К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 335 с.
11. Відповідальність за адміністративні правопорушення: Кодекс
України про адміністративні правопорушення; закони України про
адміністративну відповідальність; судова практика; провадження у
справах про адміністративні правопорушення; зразки документів /
уклад. Е.Ф.Демський. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 416 с.
12. Відповідальність за адміністративні правопорушення: [Кодекс
України про адміністративні правопорушення; закони України про
адміністративну відповідальність; судова практика; зразки
документів] // Бюлетень законодавства і юридичної практики
України. – 2009. – № 1. – C. 1-415.
13. Гладун З.С. Адміністративне право України: Навчальний посібник
для вузів. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 580 с.
14. Кодекс адміністративного судочинства України: науковопрактичний коментар / ред. С.В. Ківалов. – 3-тє вид. – Х.: Одіссей,
2008. – 560 с.
15. Кодекс України про адміністративні правопорушення: із змінами
та доповненнями станом на 9 листопада 2009 р.: науковопрактичний коментар / Р.А.Калюжний [ и др.]. – 3-тє вид. – К.:
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Алерта; К.: КНТ; К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 684 с.
16. Колпаков
В.К.
Адміністративна
відповідальність
(адміністративно-деліктне право): навчальний посібник для
студентів вузів / В.К.Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 256 с.
17. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України:
Підручник для вузів. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
18. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен:
Монографія / В.К. Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 528 с.
19. Компетенція місцевих органів виконавчої влади, регіональних і
місцевих
органів
місцевого
самоврядування
у
сфері
господарювання / ред. В.К. Мамутов. – К.: Юрінком Інтер, 2010. –
320 с.
20. Конценція формування та розвитку вищого корпусу державної
служби: схвалено розпорядженням: Розпорядження Кабінету
Міністрів України від 17 листопада 2010 р. № 2113-р // Офіційний
вісник України. – 2010. – № 89. – C. 25-27.
21. Леонова А.О. Ефективність державного управління в контексті
євроінтеграції
України:
навчально-методичний
посібник /
А.О.Леонова, В.П.Давидова, О.О. Новачук. – К.: Кондор, 2007. – 390 с.
22. Матіос А.В. Адміністративна відповідальність посадових осіб:
монографія / А.В.Матіос. – К.: Знання, 2007. – 224 с.
23. Муніципальне право України: підручник для студентів вузів / ред.
М. О. Баймуратов. – 2-е вид., доп. – К.: Алерта; К.: КНТ; К.: ЦУЛ,
2009. – 714 с.
24. Правові інструменти Ради Європи з питань місцевого і
регіонального розвитку та проблеми їх імплементації в Україні:
науково-аналітичні документи та матеріали міжнародного
семінару з питань регіонального розвитку / м. Київ, 5-6 березня
2007 р. / В.В. Толканов та ін. – К.: Центр досліджень питань
регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній
реформі, 2007. – 350 c.
25. Про державну службу в Україні // Право і практика. – 2010. –
№ 39. – C. 1-118.
26. Публічна служба в Україні: прийняття громадян на публічну
службу, її проходження, звільнення з публічної служби:
законодавство; судова практика / за ред. О.М. Пасенюк //
Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2009. –
№ 11. – C. 1-383.
27. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: навчальний
посібник для студентів вузів / С.Г.Стеценко. – К.: Атіка, 2009. –
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640 с.
28. Остапенко О.І. Адміністративне право: навчальний посібник для
студентів вузів / О.І.Остапенко та ін. – К.: Алерта, 2009. – 536 с.
29. Фурса С.Я. Закони України «Про державну виконавчу службу»,
«Про виконавче провадження», «Про виконання рішень та
застосування практики Європейського суду з прав людини»:
науково-практичний
коментар /
С.Я. Фурса,
Є.І.Фурса,
С.В. Щербак. – К.: Видавець Фурса С.Я.; К: КНТ, 2008. – 1170 с.
30. Хавронюк М.І. Дисциплінарні правопорушення і дисциплінарна
відповідальність: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2003. – 240 с.
31. Хорощак Н.В. Адміністративні стягнення за законодавством
України: Монографія / Н.В. Хорощак. – К.: Ін-т держави і права
Ім.. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 172 с.
32. Ярмакі Х.П. Управління адміністративно-політичною діяльністю:
навч. посібник / Х.П. Ярмакі; за заг. ред. О.О. Погрібного. – О.:
Юрид. л-ра, 2004. – 208 с.
Розділ 4. Підприємства, установи, організації (підприємства) та
об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права
Тема 8. Підприємства, установи, організації (підприємства) як
суб’єкти адміністративного права
У змісті правосуб’єктності підприємств, установ, організацій
(далі – підприємств) певне місце відведено адміністративній
правосуб’єктності. Її специфіка полягає в тому, що в
адміністративно-правових відносинах підприємство бере участь, як
правило, в особі свого керівника або інших суб’єктів управління даного
підприємства. Відповідно до чинного законодавства України
суб’єктами управління підприємством можуть виступати: власник
майна підприємства: приватна особа; загальні збори кооперативу,
трудового колективу як колективу власників, акціонерного
товариства, іншого господарського товариства тощо; уповноважені
власником
органи –
правління
кооперативу,
підприємства,
заснованого на власності трудового колективу; рада акціонерного
товариства (спостережна рада); директор і правління інших
господарських
товариств
з
обмеженою
(додатковою)
відповідальністю; органи управління державним майном, органи
управління комунальним майном; адміністрація (орган управління),
очолювана керівником підприємства; органи, що реалізують
повноваження трудового колективу. Окрім зазначених, суб’єктом
управління підприємством можуть бути органи, яким право
76

управління підприємством надано власником чи уповноваженим ним
органом у порядку делегуванн,. Але за умови, що на існування такого
органу управління буде пряме посилання у статуті підприємства щодо
того, що він представлятиме одночасно інтереси як власника, так і
трудового колективу.
Адміністрація підприємства – це специфічна частина трудового
колективу, яка здійснює управління в процесі професійної діяльності.
Її природа подвійна: з одного боку, через неї забезпечується участь
підприємства як суб’єкта права у різного роду правовідносинах, з
іншого – це орган управління підприємством, наділений владними
повноваженнями щодо трудового колективу як керованого об’єкта і
очолюється її керівником.
Лекційне заняття
План
1. Поняття, види та правові засади діяльності підприємств, установ,
організацій (підприємств).
2. Порядок створення і припинення діяльності підприємств. Суб’єкти
управління підприємствами.
3. Адміністративно-правовий статус керівника підприємства.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Поняття, види та правові засади діяльності підприємств, установ,
організацій (підприємств).
2. Порядок створення і припинення діяльності підприємств. Суб’єкти
управління підприємствами.
3. Адміністративно-правовий статус керівника підприємства.
Глосарій: підприємство, установа, організація (підприємство),
адміністрація підприємства, керівник підприємства.
Завдання для самоконтролю знань
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
понятійного диктанту.
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до теми
та підготувати опорний конспект питань для самостійного вивчення.
3. Виконати практичні завдання:
3.1.1. Скориставшись джерелами зі списку нормативно-правових
актів, основної та додаткової літератури, письмово порівняти
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адміністративно-правовий статус підприємств та громадських
об’єднань.
3. 1. 2. Ознайомитися зі змістом Закону України «Про громадські
об’єднання» від 22 квітня 2012 року (в редакції від 26 травня
2015 року) і: 1) провести класифікацію громадських об’єднань
залежно від організаційно-правової форми; 2) посилаючись на статті
цього акта: а) вказати обмеження щодо утворення і діяльності
громадських об’єднань; б) вказати способи припинення діяльності
громадського об’єднання та підстави для заборони його діяльності.
3.2.1. Ознайомитися зі змістом Закону України «Про політичні
партії в Україні» від 5 квітня 2001 року (в редакції від 8 серпня
2015 року) і, посилаючись на статті цього акта: 1) назвати обмеження
щодо утворення і діяльності політичних партій; 2) назвати заходи, які
можуть вживатися до політичних партій у разі порушення ними
Конституції України та інших законів України.
4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового
контролю.
1. Адміністрація підприємства - це специфічна частина трудового
колективу, яка:
а) здійснює управління в процесі професійної діяльності;
б) має за мету сприяння формуванню і вираженню політичної волі
громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах;
в) створена для задоволення та захисту своїх законних соціальних,
економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних
та інших інтересів;
г) займається винятково питаннями, пов'язаними із задоволенням
релігійних потреб громадян.
2. Політичні партії в Україні створюються і діють тільки із:
а) місцевим статусом;
б) республіканським статусом;
в) всеукраїнським статусом;
г) міжнародним статусом.
3. Створення і діяльність структурних осередків політичних партій не
допускається:
а) в органах виконавчої та судової влади, виконавчих органах
місцевого самоврядування;
б) у військових формуваннях;
в) на державних підприємствах, у навчальних закладах, та інших
державних установах і організаціях;
г) всі варіанти правильні.
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4. Засновниками громадських організацій можуть бути особи, яким
виповнилося:
а) 14 років;
б) 15 років;
в) 18 років;
г) 21 рік.
5. Засновниками молодіжних та дитячих громадських організацій
можуть бути особи, які досягли:
а) 14- річного віку;
б) 15-річного віку;
в) 18-річного віку;
г) 21-річного віку.
Реферати (ессе), презентації
1. Компетенція та адміністративна
підприємства.

відповідальність

керівника

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ, ОСНОВНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
*Тут і далі «Перелік джерел, основної та додаткової навчальнометодичної літератури» розміщується в заключній темі кожного
розділу.
Тема 9. Об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного
права
Здійснення громадянами гарантованого ст. 36 Конституції України
права на свободу об’єднання у політичні партії та громадські
організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення
політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів
породжує суспільні відносини, значна частина яких має правовий
характер.
Одним з найпоширеніших варіантів класифікації об’єднань
громадян є застосований у Законі України «Про об’єднання громадян»
від 16.06.1992 р. розподіл об’єднань громадян на політичні партії та
громадські
організації.
Політичною
партією
визнається
зареєстроване згідно із законом добровільне об’єднання громадян –
прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного
розвитку, що має за мету сприяння формуванню і вираженню
політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних
заходах. На відміну від політичної партії громадською організацією
79

є об’єднання громадян, створене для задоволення та захисту своїх
законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національнокультурних, спортивних та інших інтересів.
Особливе місце серед об’єднань громадян займають професійні
спілки. Відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх
права та гарантії діяльності» професійна спілка (профспілка) – це
добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує
громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної
(трудової) діяльності (навчання).
Взаємовідносини держави і об’єднань громадян значною мірою
регулюються нормами адміністративного права. Ці норми визначають
адміністративно-правовий статус громадських об’єднань, а саме:
сукупність прав та обов’язків, які реалізуються в адміністративних
правовідносинах, що виникають між громадськими об’єднаннями і
державними органами, органами місцевого самоврядування.
Передусім, це стосується питань легалізації об’єднань громадян.
Інакше кажучи, держава офіційно визнає об’єднання громадян і
оформляє їх правове становище. Офіційне визнання об’єднань
громадян здійснюється шляхом їх реєстрації або повідомлення про
заснування. Для реєстрації об’єднання громадян його засновники
подають заяву про це, а також документи, перелік яких визначається
законодавством. Крім того, громадські організації можуть
легалізувати своє заснування шляхом письмового повідомлення про
це відповідних державних органів.
Політичні партії та міжнародні громадські організації підлягають
обов’язковій реєстрації Міністерством юстиції України, а легалізація
громадських організацій здійснюється відповідно Міністерством
юстиції, місцевими органами виконавчої влади, а також виконавчими
органами місцевого самоврядування. Відмова в реєстрації об’єднання
громадян може бути оскаржена в судовому порядку.
За порушення законодавства об’єднання громадян несуть
відповідальність у встановленому законом порядку. Так, до них
можуть бути застосовані такі види стягнень, як попередження, штраф,
тимчасове припинення їх діяльності. У випадках, передбачених
законом, об’єднання громадян може бути примусово розпущене
(ліквідоване) на підставі рішення суду.
Лекційне заняття
План
1. Поняття і види об’єднань громадян.
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2. Принципи та умови створення і діяльності об’єднань громадян.
Припинення діяльності об’єднань громадян.
3. Відповідальність за порушення законодавства про об’єднання
громадян.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Поняття і види об’єднань громадян.
2. Принципи та умови створення і діяльності об’єднань громадян.
Припинення діяльності об’єднань громадян.
3. Відповідальність за порушення законодавства про об’єднання
громадян.
Глосарій: громадське об’єднання, громадська організація,
громадська спілка, політична партія, професійна спілка, релігійна
організація.
Завдання для самоконтролю знань
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
понятійного диктанту.
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до теми
та підготувати опорний конспект питань для самостійного вивчення.
3. Виконати практичні завдання:
3.1.1. Скориставшись джерелами зі списку нормативно-правових
актів, основної та додаткової літератури, письмово порівняти
адміністративно-правовий статус підприємств та громадських
об’єднань.
3. 1. 2. Ознайомитися зі змістом Закону України «Про громадські
об’єднання» від 22 квітня 2012 року (в редакції від 26 травня
2015 року) і: 1) провести класифікацію громадських об’єднань
залежно від організаційно-правової форми; 2) посилаючись на статті
цього акта: а) вказати обмеження щодо утворення і діяльності
громадських об’єднань; б) вказати способи припинення діяльності
громадського об’єднання та підстави для заборони його діяльності.
3.2.1. Ознайомитися зі змістом Закону України «Про політичні
партії в Україні» від 5 квітня 2001 року (в редакції від 8 серпня
2015 року) і, посилаючись на статті цього акта: 1) назвати обмеження
щодо утворення і діяльності політичних партій; 2) назвати заходи, які
можуть вживатися до політичних партій у разі порушення ними
Конституції України та інших законів України.
81

4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового
контролю.
6. Вік, по досягненні якого дозволяється бути членом політичної
партії, складає:
а) 14 років;
б) 15 років;
в) 18 років;
г) встановлюється статутом політичної партії.
7. Вік, по досягненні якого дозволяється бути членом громадської
організації, складає:
а) 14 років;
б) 15 років;
в) 18 років;
г) передбачається статутом цієї організації.
8. Вік, по досягненні якого дозволяється бути членом молодіжної і
дитячої організації, складає:
а) 14 років;
б) 15 років;
в) 18 років;
г) встановлюється статутами цих організацій.
9. Власна назва громадського об'єднання може містити:
а) найменування органу державної влади, органу влади Автономної
Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, складових
найменувань цих органів (міністерство, агентство, служба, інспекція,
комітет, адміністрація, прокуратура, суд);
б) власну назву громадського об'єднання, діяльність якого заборонена
в судовому порядку (протягом трьох років після набрання відповідним
рішенням суду законної сили);
в) слова "державний", "комунальний" та похідні від них;
г) положення про мету (цілі) та напрями його діяльності;
д) ім'я (псевдонім) фізичної особи за умови попередньої письмової
згоди цієї особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому
законом порядку, якщо інше не передбачено законом.
10. До символіки політичної партії належать:
а) партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз;
б) назва, програма, статут, адреса, місцезнаходження;
в) рухоме та нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт;
г) статус, індивідуальне фіксоване членство, реєстраційне свідоцтво.
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Реферати (ессе), презентації
1. Політичні партії та їх адміністративно-правовий статус.
2. Обмеження права громадян на свободу об’єднання у політичні
партії.
3. Професійні спілки та їх адміністративно-правовий статус.
4. Особливості створення та діяльності релігійних організацій.
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Розділ 5. Функції, форми та методи державного управління.
Адміністративний примус
Тема 10. Функції, форми та методи державного управління.
Адміністративний примус
Функція державного управління – це частина управлінської
діяльності держави, яку здійснюють на основі закону чи іншого
правового акта органи виконавчої влади притаманними їм методами
для виконанння завдань державногого управління.
Найпоширенішою у вітчизняній літературі є класифікація функцій
державного державного управління на загальні, спеціальні та допоміжні.
Форми державного управління – це зовнішній, організаційноправовий вияв конкретних однорідних дій органів виконавчої влади та
інших суб’єктів державного управління, що здійснюються ними в
межах їх компетенції з метою виконання поставлених перед ними
управлінських завдань і функцій. Це зовнішній прояв змісту
управлінської діяльності.
Виділяють такі основні види форм державного управління: видання
управлінських актів; вчинення інших юридично значущих
управлінських дій; укладання адміністративно-правових договорів;
здійснення організаційних заходів; матеріально-технічні операції.
Залежно від змісту та юридичних наслідків застосування форми
державного управління поділяють на правові та неправові.
До правових форм здебільшого відносять:
‒ видання управлінських актів;
‒ вчинення інших юридично значущих управлінських дій;
‒ укладання адміністративно-правових договорів.
До неправових відносять здійснення організаційних заходів і
матеріально-технічні операції. Вони мають допоміжне, обслуговуюче
призначення.
Основними формами є видання управлінських актів, пов’язаних із
правотворчою та правозастосовчою діяльністю органів влади.
Правовий акт управління – це підзаконне, односторонньовладне, офіційне рішення (волевиявлення) органа виконавчої влади чи
іншого суб’єкта управління з питань управлінського характеру,
прийняте ним у межах його компетенції в передбачених законом
формах та порядку, яке тягне за собою юридичні наслідки. Це
найпоширеніший різновид юридичних актів, що виражають собою
основну правову форму управлінської діяльності.
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Щодо юридичних властивостей управлінські акти поділяються на
нормативні, індивідуальні та змішані.
Нормативні управлінські акти – це такі акти управління, якими
встановлюються загальні правила поведінки в певній сфері
державного управління, розраховані на багаторазове застосування.
Індивідуальні
акти – це різновид управлінських актів
правозастосовчого (ненормативного) характеру, призначених для
вирішення шляхом застосування норм права індивідуальноконкретних справ у сфері державного управління.
Змішані управлінські акти містять у собі ознаки як нормативних,
так і індивідуальних актів.
Адміністративно-правовий
договір –
це
укладена
на
адміністративно-правовій основі добровільна угода двох або більше
суб’єктів права, хоча б одним із яких є орган виконавчої влади або
інший суб’єкт державного управління, з метою спільної реалізації
завдань управлінського характеру.
Видання управлінського акту включає такі етапи:
‒ підготовка проекту управлінського акта та погодження його
змісту;
‒ безпосереднє видання управлінського акта;
‒ доведення змісту акта до відома адресатів (шляхом опублікування,
оголошення по радіо, телебаченню, безпосереднє особисте
ознайомлення, надіслання відповідним органам або особам тощо);
‒ набуття чинності акта управління (зокрема, – з моменту прийняття;
‒ з настанням строку, зазначеного в акті;
‒ з дня опублікування, оголошення по радіо, телебаченню;
‒ з настанням події, певного стану, юридичних фактів, зазначених у
акті тощо).
Указом Президента від 10.06.1997 р. «Про порядок офіційного
оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними
чинності» визначено, що закони України, інші акти Верховної Ради
України, акти Президента України, КМУ не пізніш як у 15-денний
строк після їх прийняття і підписання підлягають оприлюдненню
державною мовою в офіційних друкованих виданнях. Акти
державного управління припиняють дію:
‒ у разі скасування чи призупинення їх дії;
‒ у разі прийняття нового акта з цього питання;
‒ у разі визнання акта таким, що втратив чинність;
‒ у разі визнання акта недійсним;
‒ унаслідок події, яка викликає припинення дії акта;
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‒

унаслідок закінчення терміну, на який виданий певний акт;
‒ унаслідок законного волевиявлення зацікавленої сторони.
Вимоги до правових актів державного управління включають:
‒ їх соціально-політичну актуальність та виправданість;
‒ економічну доцільність та юридичну обгрунтованість;
‒ підзаконність акту;
‒ оптимальність, чіткість та ясність тексту;
‒ відповідність компетенції органів або осіб, що їх видають;
‒ дотримання установленого порядку прийняття та визначеної
форми, а також відповідних реквізитів.
Дефектні акти бувають недійсними (акти з очевидною юридичною
неспроможністю, прийняті з порушенням закону, тобто, недійсні з
моменту їх прийняття) та відносно дійсними (так звані заперечні
(оскаржувані) акти, у яких не дотримано певних вимог. Вони
підлягають виконанню, але можуть бути оскаржені). У юридичній
практиці діє презумпція дійсності актів управління.
Методи державного управління – це різні організаційно-правові
способи та засоби управлінського впливу з боку органів виконавчої
влади та інших компетентних суб’єктів на волю і поведінку учасників
управлінських відносин з метою досягнення поставленої мети. Це
засоби практичного здійснення завдань і функцій управління.
Залежно від способу впливу та сфери застосування методи
управління можна поділяти на загальні та спеціальні. Загальні методи
мають загальний характер, застосовуються в процесі основних
функцій управління, у всіх галузях та на всіх стадіях управлінського
процесу. Спеціальні – властиві лише певним управлінським функціям,
застосовуються тільки в окремих галузях або в межах певних
територій (наприклад, спеціальні режимні заходи).
Загальні методи поділяються на основні та допоміжні. Серед
основних виділяють, насамперед, методи переконання та примусу.
Метод переконання – це такий спосіб цілеспрямованого впливу на
свідомість і поведінку учасників управлінських відносин, який
проявляється в комплексі роз’яснювальних, рекомендаційних, виховних
та заохочувальних заходів, що застосовуються з метою забезпечення
правомірності їх поведінки, підвищення їх правосвідомості та
законослухняності, зміцнення дисципліни, соціальної організованості,
а також профілактики правопорушень.
Серед допоміжних методів державного управління можна
виділити: адміністративні (заходи прямого, односторонньо-владного
і безпосереднього впливу на волю і поведінку об’єкта управління);
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економічні (заходи побічного, опосередкованого впливу на поведінку
об’єкта управління шляхом створення відповідних економічних умов);
організаційні (це, зокрема, загальне керівництво, безпосереднє
управління, а також нагляд, контроль, погодження, регулювання,
кадрове забезпечення та ін.); стимулюючі (заходи морального та
матеріального заохочення).
Спеціальні (особливі) методи застосовуються в умовах спеціальних
адміністративно-правових режимів, у т.ч. введення надзвичайного
стану та ін.
Відповідно до закону «Про правовий режим надзвичайного стану»
від 16 березня 2000 р. надзвичайний стан – це особливий правовий
режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її
місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або
природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що
призвели чи можуть призвести до людських чи матеріальних втрат,
створюють загрозу життю і здоров’ю громадян, або при спробі
захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України
шляхом насильства і передбачає надання відповідним органам
державної влади, військовому командуванню та органам місцевого
самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та
забезпечення безпеки і здоров’я громадян, нормального функціонування
національної економіки, органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, захисту конституційного ладу, а також допускає
тимчасове,
зумовлене
загрозою,
обмеження
у
здійсненні
конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних
інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.
Надзвичайний стан в Україні може бути введено не більш як на 30
діб і не більш як на 60 діб в окремих її місцевостях указом
Президента, який протягом двох днів підлягає затвердженню
Верховною Радою України.
Адміністративний
примус
полягає
в
застосуванні
уповноваженими на те органами виконавчої влади та іншими
компетентними суб’єктами у передбачених законом випадках
комплексу примусових заходів морального, матеріального та
фізичного впливу на волю і поведінку учасників управлінських
відносин з метою забезпечення громадського порядку та громадської
безпеки, попередження та припинення правопорушень, а такожпокарання винних осіб.
Заходи адміністративного примусу можуть застосовуватись як при
наявності правопорушень, так і при їх відсутності.
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У комплексі заходів адміністративного примусу щодо мети та
характеру їх впливу виділяють переважно три традиційні групи:
– заходи
адміністративного
попередження
(запобіжнопрофілактичні);
– – заходи адміністративного припинення;
– – адміністративні стягнення. Нерідко серед них виділяють ще
заходи забезпечення провадження в справах про адмінпроступки
та адміністративнїх-відновлювальні заходи.
Заходи
адміністративного
попередження –
це
заходи
профілактичного (запобіжного) характеру, які спрямовані на
попередження правопорушень, забезпечення громадської безпеки та
громадського порядку, боротьбу зі стихійним лихом, епідеміями та
епізоотіями, а також на запобігання та ліквідацію негативних
наслідків під час інших надзвичайних подій.
До заходів адміністративного попередження належать:
‒ перевірка документів (особистих, на речі, транспорт);
‒ різні види огляду (особистий, технічний, медичний, санітарний,
експертний, митний, а також огляд вантажу, речей тощо);
‒ уведення карантину ( під час епідемій, епізоотій та ін.);
‒ закриття окремих ділянок кордону (у разі загроз епідемій, епізоотій);
‒ обмеження руху транспорту та пішоходів;
‒ санітарно-охоронні обмеження (зокрема, тимчасова заборона
в’їзду в Україну чи виїзду з країни, ввезення або вивезення
вантажу, обсервація тощо);
‒ входження в жилі приміщення, на земельні ділянки тощо;
‒ примусове вилучення майна (реквізиція);
‒ примусове відселення (виселення) людей та ін.
Заходи
адміністративного
припинення
застосовуються
уповноваженими на те органами чи посадовими особами у передбачених
законом випадках і в установленому порядку з метою примусового
припинення правопорушень, усунення їх шкідливих наслідків та
забезпечення умов для притягнення до відповідальності правопорушників.
До них належать такі групи примусових заходів:
‒ особистого характеру (безпосереднього впливу на особу), а саме:
доставлення правопорушника; адміністративне затримання особи;
особистий огляд; вимога припинити протиправні дії;
індивідуальний адміністративний нагляд; безпосередній фізичний
вплив, у т.ч. із застосуванням спецзасобів тощо;
‒ майнового характеру: адміністративне вилучення та затримання
речей і документів, транспортних засобів, вантажів, зброї;
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‒

технічного характеру, а саме: заборона експлуатації певних
механізмів, агрегатів, транспортних засобів, виробничого обладнання;
припинення певних робіт; застосування зброї, спецзасобів тощо;
‒ медико-санітарного характеру, а саме: призупинення або заборона
певного виробництва; заборона експлуатації окремих приміщень,
виробничих цехів; заборона реалізації певної продукції;
примусове лікування тощо;
‒ фінансово-економічного характеру, а саме: тимчасове припинення
фінансування, кредитування, позбавлення ліцензій тощо.
Заходи адміністративного припинення застосовуються тільки
уповноваженими на те суб’єктами у передбачених законом випадках
у зв’язку зі скоєнням правопорушень або у зв’язку із замахом на
вчинення правопорушень.
До заходів забезпечення провадження в справах про
адмінпроступки відносять: доставлення порушника (ст. 259 КпАП);
адміністративне затримання (ст. 261); особистий огляд і огляд речей
(ст. 264); вилучення речей і документів (ст. 265); відсторонення осіб
від керування транспортними засобами та огляд їх на стан сп’яніння
(ст. 266 КпАП).
Адміністративно-відновлювальні заходи спрямовані на ліквідацію
негативних наслідків правопорушень та на відновлення порушених
прав (наприклад, знесення самовільно зведеної будови).
Адміністративні стягнення – остання ланка в системі заходів
адмінпримусу –
є
засобом
реалізації
адміністративної
відповідальності, яка настає за вчинення адміністративних проступків.
Лекційне заняття
План
1. Поняття і види функцій та форм державного управління.
2. Правові акти державного управління та їх класифікація.
Адміністративний договір.
3. Поняття, види і характеристика методів державного управління.
Адміністративний примус.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Поняття і види функцій та форм державного управління.
2. Правові акти державного управління та їх класифікація.
Адміністративний договір.
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3.

Поняття, види і характеристика методів державного управління.
Адміністративний примус.

Глосарій: функція державного управління, форма державного
управління, правовий акт управління, адміністративний договір, метод
державного управління, адміністративний примус.
Завдання для самоконтролю знань
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
понятійного диктанту.
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до
теми та підготувати опорний конспект питань для обговорення на
практичному занятті.
3. Виконати практичні завдання
3.1. 1. Письмово провести класифікацію правових актів державного
управління за юридичними властивостями (юридичною природою); за
дією в просторі (за територією дії); за характером компетенції
органів, що видають акти управління; за органами, що видають
акти, тощо та навести приклади кожного виду правових актів
державного управління.
3.1.2. Розробити структурно-логічну схему «Порядок прийняття,
припинення, зміни, зупинення і скасування актів державного
управління» або структурно-логічну схему «Стадії провадження з
прийняття актів державного управління».
3.2. 1. Письмово вказати найтиповіші заходи адміністративного
попередження (запобігання), як то вимога припинити окремі дії,
перевірка документів тощо та управлінські органи, які ці заходи
застосовують.
3.2.2. Письмово вказати найтиповіші заходи адміністративного
припинення і надати характеристику заходам забезпечення
провадження у справах про адміністративні правопорушення,
спрямовані на створення необхідних умов для притягнення винної
особи до адміністративної відповідальності, наприклад доставлення
порушника в міліцію, громадський пункт охорони правопорядку
тощо; адміністративне затримання; особистий огляд і огляд речей та
ін.
4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового
контролю:
1. Для функцій державного управління характерним є те, що вони:
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а) розкривають основні напрями владно-організуючого впливу органів
виконавчої влади та інших суб’єктів державного управління на
відповідні керовані об’єкти;
б) виражають владно-організуючий вплив органів виконавчої влади та
інших суб’єктів державного управління на відповідні керовані
об’єкти;
г) передбачають обов’язки органів виконавчої влади узгоджувати свої
рішення з іншими суб’єктами державного управління;
д) застосовуються у зв’язку зі специфічними умовами(ситуаціями) в
державній діяльності і суспільному житті.
2. Для методів державного управління характерним є те, що вони:
а) розкривають основні напрями владно-організуючого впливу органів
виконавчої влади та інших суб’єктів державного управління на
відповідні керовані об’єкти;
б) виражають владно-організуючий вплив органів виконавчої влади та
інших суб’єктів державного управління на відповідні керовані
об’єкти;
г) передбачають обов’язки органів виконавчої влади узгоджувати свої
рішення з іншими суб’єктами державного управління;
д) застосовуються у зв’язку зі специфічними умовами(ситуаціями) в
державній діяльності і суспільному житті.
3. До методів державного управління не належать:
а) встановлення обов'язковості вчинення певних дій, заборона певних
дій;
б) видача різноманітних дозволів;
в) здійснення реєстраційних дій;
г) одностороннє вирішення спорів між учасниками управлінських
відносин;
д) віра у всемогутність наказу, директиви, ігнорування інтересів
підлеглих.
4. Функції і методи як основні елементи змісту управлінської
діяльності визначають:
а) «що» роботи;
б) «як» робити;
в) «що» і «як» робити;
г) «коли» робити;
д) «що» і «коли» робити.
5. До характерних ознак правових актів державного управління не
належить:
а) підзаконність;
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б) цілеспрямованість;
в) обов’язковість (імперативність);
г) офіційність;
д)односторонність.
Теми презентацій, рефератів
1. Функції і компетенція органів виконавчої влади.
2. Адміністративно-правовий режим та його види.
3. Реєстраційні дії (реєстрація та облік автомобільного транспорту,
реєстрація винаходів і відкриттів, суб’єктів підприємницької
діяльності, нормативних актів тощо) як різновид юридично
значущих дій.
4. Провадження діловодства (всі операції, які пов’язані з
виготовленням документів органами управління і яким
притаманний технічний характер листування, передрук,
розмноження тощо) як різновид матеріально-технічних операцій.
5. Законодавча
регламентація
застосування
заходів
адміністративного запобігання.
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3.
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Джерела і література
Нормативно-правові акти
Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради
України 28 червня 1996 року // Офіційний вісник України. – 2010. –
№ 72 / 1. – Ст. 2598.
Кодекс адміністративного судочинства України: прийнятий
Верховною Радою України 6 липня 2005 року № 2747-ІV:
офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 25 травня
2009 року. – К.: Форум, 2009. – 180 с.
Кодекс України про адміністративні правопорушення: прийнятий
Верховною Радою Української РСР 7 грудня 1984 року № 8073-Х:
офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 5 листопада
2010 року. – К.: Форум, 2010. – 393 с.
Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від
16 березня 2000 року // Офіційний вісник України. – 2000. –
№ 15. – Ст. 588.
Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 6 квітня
2000 року // Офіційний вісник України. – 2000. – №17. – Ст. 691.
Література
Основна
Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У
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7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

двох томах: Т. 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов
(голова). – К.: Вид-во «Юридична думка», 2004. – 584 с.
Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний
курс : [підручник] / за заг. ред. О. М. Бандурка. – Вид. 2-ге. – Х. :
Золота миля, 2012. – 584 с.
Адміністративне право: підручник / Ю.П.Битяк (кер. авт. кол.),
В.М. Гаращук, В.В.Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю.П.Битяка,
В.М. Гаращука, В.В. Зуй. – Х.: Право, 2013. – 656 с.
Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний
курс: підручник / Т.О. Коломієць. – К.: Юрінком інтер, 2011. –
576 с.
Додаткова
Адміністративна діяльність: навчальний посібник для студентів вузів /
М.В.Ковалів та ін. – К.: Алерта; К.: КНТ; К.: ЦУЛ, 2009. – 431 с.
Адміністративне законодавство України // Право і практика. –
2010. – № 19 / 20. – C. 1-241.
Адміністративне право України: підручник для студентів вузів /
ред. Т.О.Коломоєць. – К.: Істина, 2009. – 475 с.
Ведєрніков Ю.А. Адміністративне право України: Навчальний
посібник для студентів вузів / Ю.А. Ведєрніков; В.К. Шкарупа. –
К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 335 с.
Відповідальність за адміністративні правопорушення: Кодекс
України про адміністративні правопорушення; закони України про
адміністративну відповідальність; судова практика; провадження у
справах про адміністративні правопорушення; зразки документів /
уклад. Е.Ф.Демський. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 416 с.
Відповідальність за адміністративні правопорушення: [Кодекс
України про адміністративні правопорушення; закони України про
адміністративну відповідальність; судова практика; зразки
документів] // Бюлетень законодавства і юридичної практики
України. – 2009. – № 1. – C. 1-415.
Гладун З.С. Адміністративне право України: Навчальний посібник
для вузів. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 580 с.
Кодекс адміністративного судочинства України: науковопрактичний коментар / ред. С.В. Ківалов. – 3-тє вид. – Х.: Одіссей,
2008. – 560 с.
Кодекс України про адміністративні правопорушення: із змінами
та доповненнями станом на 9 листопада 2009 р.: науковопрактичний коментар / Р.А.Калюжний [ и др.]. – 3-тє вид. – К.:
Алерта; К.: КНТ; К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 684 с.
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19. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України:
Підручник для вузів. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
20. Комзюк А. Адміністративний примус: деякі загальні проблеми
дослідження та правового регулювання в контексті забезпечення
прав людини // Право України. – 2004. – № 4. – C. 46-49.
21. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: навчальний
посібник для студентів вузів / С.Г.Стеценко. – К.: Атіка, 2009. –
640 с.
22. Остапенко О.І. Адміністративне право: навчальний посібник для
студентів вузів / О.І.Остапенко та ін. – К.: Алерта, 2009. – 536 с.
Розділ 6. Адміністративна відповідальність
Тема 11. Адміністративна відповідальність
В теорії адміністративного права поняття адміністративної
відповідальності розглядається як один з інститутів адміністративного
права, як форма забезпечення одного із заходів примусу (стягнення),
як різновид юридичної (правової) відповідальності та інше [Надобко
С.В. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності: сучасні
концепції та підходи / С. В. Надобко // Право і суспільство. – 2014. –
№ 5-2. – C. 223-228 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

file:///D:/Downloads/Pis_2014_5.2_51.pdf]. Правда, відсутність в
чинному Кодексі України про адміністративні правопорушення
визначення поняття адміністративної відповідальності, не
дозволяє отримати цілісне уявлення про неї як таку, що
відповідно до ст. 92 Конституції України перебуває серед
визначених виключно законами України видів юридичної
відповідальності [Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії
Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Офіційний вісник
України. – 2010. – № 72 /1. – Ст. 2598 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр]. Для

розуміння сутності та правової природи адміністративної
відповідальності виокремлюються її специфічні ознаки як
особливого виду юридичної відповідальності [Надобко С.В.
Поняття та ознаки адміністративної відповідальності: сучасні
концепції та підходи / С. В. Надобко // Право і суспільство. – 2014. –
№ 5-2. – C. 223-228 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

file:///D:/Downloads/Pis_2014_5.2_51.pdf], зокрема зазначається,
що адміністративна відповідальність:
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‒
‒

це один із видів юридичної відповідальності;
форма правового реагування з боку держави в особі її
компетентних органів на вчинення адмінпроступків;
‒ правовий обов’язок порушника відповісти за свої неправомірні дії і
понести за це певне покарання;
‒ одна зі складових адміністративного примусу, яка реалізується
шляхом застосування до винних адмінстягнень;
‒ фактичною підставою адміністративної відповідальності є
вчинення особою адміністративного проступку;
‒ юридичною підставою для такої відповідальності є законодавство
про адміністративні правопорушення, передусім, Кодекс України
про адмінправопорушення (КУпАП), Митний кодекс України,
закон «Про боротьбу з корупцією» та ін.;
‒ у відносинах, пов’язаних з адміністративною відповідальністю, як
правило, відсутні елементи службового підпорядкування;
‒ ця відповідальність реалізується в установлених законом формах
та порядку, які визначені адміністративно-процесуальними
нормами;
‒ суб’єктами адміністративної відповідальності можуть бути як
фізичні, так і юридичні особи.
Повноваженнями щодо встановлення цієї відповідальності
наділені: Верховна Рада України (приймає КУпАП, вносить до нього
зміни) та органи місцевого самоврядування (ст. 5 КУпАП ).
Повноваженнями щодо застосування цієї відповідальності
наділене значне коло суб’єктів (вони вказані в розд. III КупАП –
близько 40 повноважних суб’єктів).
Адміністративна відповідальність – це різновид юридичної
відповідальності, що передбачає застосування адміністративних
стягнень до осіб, які вчинили адміністративні проступки.
Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається
протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка
посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян,
на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено
адміністративну відповідальність (ст. 9 КпАП).
Під юридичним складом адміністративного правопорушення
розуміється передбачена нормами права сукупність ознак (елементів),
за наявності яких те чи інше протиправне діяння можна оцінювати як
адміністративне правопорушення.
Таку сукупність ознак формують чотири складових елементи:
об’єкт, об’єктивна сторона (характеризують зовнішню сторону
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проступку); суб’єкт та суб’єктивна сторона (характеризують
внутрішню сторону проступку).
Залежно від рівня узагальнення виділяють: загальний об’єкт
(суспільні відносини, що складаються переважно у сфері публічного
управління і охороняються адміністративними санкціями); родовий,
видовий та безпосередній об’єкти.
Об’єктивна сторона адміністративного проступку – це система
передбачених адміністративно-правовою нормою ознак, що
характеризують зовнішню сторону проступку.
Вона включає в себе передусім такі ознаки, як: саме протиправне
діяння (дію чи бездіяльність); шкідливі наслідки діяння; причинний зв язок
між протиправним діянням та шкідливими наслідками, що настали; час,
місце, умови, способи та засоби вчинення правопорушення.
Протиправне діяння є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони,
всі ж інші ознаки – факультативні.
Залежно від наявності шкідливих наслідків виділяють матеріальні
та формальні склади адміністративних правопорушень.
Суб’єктами адміністративних проступків є деліктоздатні фізичні (а
інколи – юридичні) особи, що вчинили ті чи інші адміністративні
проступки.
Фізичні особи в такій ролі – це осудні особи, що досягли 16-річного
віку, громадяни України, іноземці та особи без громадянства.
Юридичні особи в такій ролі – це різні організації незалежно від
форм власності, що підлягають адмінюрисдикції України.
Серед загальних суб’єктів виділяють і так звані спеціальні суб’єкти
(ті, яким властиві певні особливості щодо вчинення тих чи інших
правопорушень або які не несуть адміністративну відповідальність на
загальних підставах). До них можна віднести: іноземців; посадових
осіб; неповнолітніх (віком від 16 до 18 років); військовослужбовців,
працівників міліції, а також інших осіб, на яких поширюється дія
дисциплінарних статутів; батьків або осіб, які їх замінюють; депутатів
усіх рівнів; окремих спеціалістів та ін.
Суб’єктивна сторона характеризує внутрішнє (психічне)
ставлення суб’єкта правопорушення до вчиненого ним діяння та його
негативних наслідків.
Суб’єктивна сторона включає такі ознаки: вину (основна,
обов’язкова ознака); мотив і мету (факультативні).
Адміністративний проступок визнається вчиненим умисно, коли
особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї
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дії чи бездіяльності, передбачала її шкідливі наслідки і бажала їх або
свідомо їх допускала.
Адміністративний проступок визнається вчиненим через
необережність, коли особа передбачала можливість шкідливих
наслідків своєї протиправної дії, але легковажно розраховувала на їх
відвернення або не передбачала можливості настання таких наслідків,
хоч повинна була і могла їх передбачити.
Конкретні види адміністративних проступків згруповані в 11-ти
главах Особливої частини розділу II КУпАП. В основу такого
групування покладено об’єктно-галузевий принцип, тобто всі
проступки систематизовані у відповідних главах залежно від їх
родового об’єкта або галузей управління.
Підвідомчість адміністративних правопорушень та компетенція
органів і посадових осіб щодо їх розгляду визначаються розділом ІІІ
КпАП України.
Адміністративні стягнення – це матеріалізований вияв
адміністративної відповідальності у вигляді несприятливих правових
заходів морального, матеріального або фізичного впливу на
правопорушника, міра відповідальності за вчинене адміністративне
правопорушення.
Ст. 24 КпАП називає основні адміністративні стягнення:
(попередження; штраф; позбавлення спеціального права; виправні
роботи; адміністративний арешт) та додаткові стягнення (оплатне
вилучення та конфіскація). Крім цього, щодо іноземців може
застосовуватись видворення їх за межі України.
Законом України «Про боротьбу з корупцією» від 5 жовтня 1995р.
передбачено застосування судом за вчинення корупційних діянь, крім
штрафу і таких додаткових адміністративних стягнень, як звільнення з
посади або інше, усунення від виконання функцій держави та заборона
займати посади в державних органах та їх апараті протягом трьох
років з дня звільнення.
Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх (віком від 16
до 18 років): зобов’язання публічно або в іншій формі попросити
вибачення у потерпілого; застереження; догана або сувора догана;
передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх
замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за
їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання (ст. 24-1
КпАП).
Ці заходи не є адміністративними стягненнями.
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Чинне законодавство (ст.33-40 КпАП) закріплює загальні правила
накладення адміністративних стягнень.
Стягнення накладається в межах, установлених статтею, яка
передбачає відповідальність за таке правопорушення. При цьому
враховується характер вчиненого правопорушення, особа порушника,
міра його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують і
обтяжують відповідальність.
За одне адміністративне правопорушення може бути накладено
одне основне або основне і додаткове стягнення.
Стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня
вчинення одноактного (одноразового) правопорушення, а при
триваючому правопорушенні – не пізніше, як через два місяці з дня
його виявлення.
Обставини, що пом’якшують відповідальність за адміністративне
правопорушення, визначаються ст. 34 КУпАП.
Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративне
правопорушення, визначаються ст. 35 КУпАП.
Адміністративно-юрисдикційна
діяльність –
це
визначена
нормами права діяльність уповноважених на те органів щодо розгляду
і вирішення справ про адміністративні правопорушення та винесення
по них відповідних постанов.
До обставин, що виключають адміністративну відповідальність,
зокрема належать: крайня необхідність, необхідна оборона,
неосудність особи.
До альтернатив адміністративної відповідальності можна
віднести обставини, що дають можливість звільнення від
адміністративної відповідальності (зокрема, ст. 21, 22, 44 КпАП),
можливість заміни адміністративних стягнень іншими видами впливу
(зокрема, ст. 15, 24-1 та ін.).
Лекційне заняття
План
1. Поняття, суть та основні риси адміністративної відповідальності.
2. Адміністративне правопорушення (проступок) і його склад.
3. Адміністративні стягнення та загальні правила їх застосування.
Семінарське (практичне) заняття
Питання для обговорення
1. Поняття та ознаки
адміністративної відповідальності, її
відмінність від інших видів юридичної відповідальносі.
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2. Принципи адміністративної відповідальності.
3. Адміністративне правопорушення (проступок) і його склад.
4. Система та види адміністративних стягнень.
5. Загальні правила і строки притягнення до адміністративної
відповідальності.
Глосарій: адміністративна відповідальність, адміністративне
правопорушення
(проступок),
склад
адміністративного
правопорушення,
адміністративне
стягнення,
корупційне
правопорушення.
Завдання для самоконтролю знань
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
понятійного диктанту.
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до
теми та підготувати опорний конспект питань для обговорення на
практичному занятті.
3. Виконати практичні завдання.

3.1.1. Звернувшись
до
основної
використаної
та
рекомендованою для поглибленого вивчення курсу літератури, а
також бібліотечно-бібліографічних електронних ресурсів,
проаналізувати сучасні наукові погляди на сутність і правову
природу адміністративної відповідальності, подати декілька
визначень поняття «адміністративна відповідальність», що
підтверджують ту чи іншу наукову позицію, в таблиці 3.1. за
зразком:
Таблиця 3.1
Автор, видання

Сутність поняття
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1. Адміністративне право
України. Академічний курс:
Підручник: У двох томах: Т. 1.
Загальна частина / Ред. колегія:
В.Б. Авер’янов (голова). – К.:
Вид-во «Юридична думка»,
2004. – С. 430.

Адміністративна
відповідальність - це різновид
юридичної відповідальності, що
являє
собою
сукупність
адміністративних правовідносин,
які виникають у зв'язку із
застосуванням уповноваженими
органами (посадовими особами) до
осіб,
що
вчинили
адміністративний
проступок,
передбачених
нормами
адміністартивного
права
особливих
санкцій
—
адміністративних стягнень.

2.

3.1. 2. Доповнити схему, користуючись текстом відповідних статей
Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Попередження (ст. 26 КупАП) – застосовується як
самостійна міра покарання за вчинення незначних
адміністративних порушень, а також щодо осіб, які
вперше вчинили проступок і при цьому мають добрі
характеристики.

Види
адміністр
ативних
стягнень
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3.2. 1. Письмово перерахувати органи, уповноважені розглядати
справи про адміністративні правопорушення, та зупинитися на їх
компетенції щодо розгляду конкретних правопорушень і прийняття
відповідних рішень, звернувшись до відповідних статей Кодексу
України про адміністративні правопорушення (ст. 213-244-8 КУпАП).
4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового
контролю:
1. До органів, які наділені правом встановлення адміністративної
відповідальності, належить:
а) Конституційний Суд України;
б) прокуратура;
в) виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад;
г) громадські об’єднання;
д) Верховна Рада України.
2. Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли:
а) 12 років;
б) 14 років;
в) 15 років;
г) 16 років;
д) 18 років.
3. Не виключає адміністративну відповідальність:
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а) неосудність особи, яка вчинила протиправне діяння;
б) похилий вік особи, яка вчинила протиправне діяння;
в) вчинення правопорушення у стані крайньої необхідності;
г) вчинення правопорушення у стані необхідної оборони;
д) відсутність події і складу адміністративного правопорушення.
4. До обставин, що пом’якшують відповідальність за адміністративне
правопорушення не належить:
а) щире розкаяння винного;
б) відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення,
добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди;
в) вчинення правопорушення під впливом сильного душевного
хвилювання або при збігу тяжких особистих чи сімейних обставин;
г) вчинення правопорушення неповнолітнім;
д) вчинення правопорушення в стані сп’яніння.
5. Визначте помилкове твердження:
а) фактичною
підставою
для
настання
адміністративної
відповідальності є адміністративне правопорушення (проступок);
б) суб’єктами адміністративної відповідальності можуть бути осудні
фізичні особи, які досягли 16 років, службові і посадові особи;
в) у гіпотезі описуються конкретні правила поведінки особи, які
охороняються державою і за порушення яких передбачена
адміністративна відповідальність;
г) юридичною підставою адміністративної відповідальності є
наявність в діях особи юридичного складу правопорушення –
суб’єкта, суб’єктивної сторони, об’єкта, об’єктивної сторони;
д) до обставин, що звільняють від адміністративної відповідальності
або надають таку можливість, належить передання матеріалів на
розгляд громадської організації або трудового колективу.

1.
2.
3.
4.

Теми презентацій, рефератів
Законодавче регулювання адміністративної відповідальності.
Адміністративна відповідальність неповнолітніх.
Адміністративна відповідальність юридичних осіб.
Поняття та ознаки дисциплінарної відповідальності.
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2010. – № 72 /1. – Ст. 2598 [Електронний ресурс]. – Режим
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Розділ
7.
Адміністративно-процесуальна
діяльність.
Провадження у справах про адміністративні правопорушення
Тема 12.
Адміністративно-процесуальна
діяльність.
Провадження у справах про адміністративні правопорушення
Адміністративний процес – це визначений адміністративнопроцесуальними нормами порядок вирішення органами виконавчої
влади, їх посадовими особами та іншими уповноваженими на те
суб’єктами індивідуально-конкретних справ у сфері управління.
Адміністративний процес служить юридичною формою і способом
реалізації положень матеріальних норм адміністративного права, а в
багатьох випадках і інших галузей права (трудового, фінансового,
земельного та ін.).
Адміністративний процес безпосередньо пов’язаний з державним
управлінням, з правовими формами управлінської діяльності. Він є
процесуально-правовим засобом практичної реалізації завдань і
функцій виконавчої влади, його динамічною правовою формою.
Водночас з розширенням судового захисту прав, свобод, законних
інтересів
громадян
значного
розвитку
сьогодні
набуває
адміністративне судочинство.
Серед різноманітності проявів адміністративно-процесуальної
діяльності можна виділити три основних її види:
‒ адміністративно-процедурну
діяльність
регулятивного,
організаційно-творчого характеру і призначення;
‒ правозабезпечувальну діяльність, пов’язану з визначенням порядку
забезпечення найрізноманітніших прав і свобод громадян у сфері
управління;
‒ адміністративно-юрисдикційну
діяльність
правоохоронного
характеру.
Здебільшого
адміністративний
процес
пов’язаний
із
правозастосовчою управлінською діяльністю органів виконавчої
влади (їх посадових осіб).
До системи принципів адміністративного процесу відносять
принципи:
законності;
об’єктивної
(матеріальної)
істини;
відповідальності посадових осіб за належне ведення процесу;
офіційності (публічності); відкритості (гласності); охорони прав та
інтересів особи і держави; рівності учасників процесу перед законом;
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національної мови; двоступінчастості; змагальності сторін; гарантії
захисту своїх прав і інтересів в адміністративному процесі
(можливості
апеляції, право оскарження рішення тощо);
економічності, швидкості і простоти та ін.
Адміністративно-процесуальні норми – це формально визначені,
загальнообов’язкові правила, встановлені повноважними державними
органами та їх посадовими особами для визначення порядку
вирішення індивідуально-конкретних справ у сфері державного
управління.
Ці норми регулюють суспільні відносини, що виникають в процесі
здійснення
адміністративно-процесуальної
діяльності.
Вони
регламентують дії та повноваження суб’єктів цієї діяльності, інших
учасників процесу, визначають процедури та порядок вчинення тих чи
інших процесуальних дій, порядок ведення певного провадження та
процесуальні строки, зміст відповідних процесуальних документів.
Адміністративно-процесуальні норми виконують службову роль
відносно норм матеріального права, знаходяться щодо останніх у
службовій залежності. Як і норми матеріального адміністративного
права,
адміністративно-процесуальні
норми
містяться
в
найрізноманітніших нормативно-правових актах, починаючи з
Конституції України і закінчуючи відомчими інструкціями.
Адміністративно-процесуальні відносини – це різновид правових
відносин, врегульованих адміністративно-процесуальними нормами,
які складаються між учасниками адміністративних проваджень у
процесі вирішення різних адміністративних справ.
Адміністративно-процесуальні відносини існують невідривно від
матеріальних адміністративно-правових відносин.Їх структуру і зміст
визначають права і обов’язки учасників (сторін) цих відносин, які
передбачені адміністративно-процесуальними нормами, а також
характер юридичних фактів, що лежать в основі їх виникнення.
Зміст адмінпроцесу становить сукупність здійснюваних на основі
закону певних процесуальних дій, що об’єднуються в стадії. Стадія –
це відносно самостійна сукупність послідовно здійснюваних,
взаємопов’язаних процесуальних дій, об’єднаних найближчою метою
щодо отримання певного юридичного результату. Конкретні види та
кількість процесуальних стадій залежать від специфіки вирішення
окремих адміністративних справ.
Усю різноманітність процесуальних дій можна об’єднати в три
узагальнювальні стадії:
‒ початкову (підготовчу);
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‒
‒

основну (центральну);
заключну.
Структуру адміністративного процесу формує сукупність
окремих, різних за змістом та предметом адміністративних
проваджень, які в сумі складають цей процес і співвідносяться з
останнім як частина і ціле. Це:
1. Провадження у справах про адмінправопорушення.
2. Адміністративне судочинство.
Адміністративний процес здійснюється через різні види
адміністративних проваджень. Кожному з таких проваджень
притаманні свої специфічні властивості, пов’язані з характером
окремих адміністративних справ.
Як найхарактерніші можна назвати такі види адміністративних
проваджень: у справах за зверненнями громадян; в справах про
адмінпроступки;
дисциплінарне;
заохочувальне;
дозвільнореєстраційне;
контрольно-наглядове;
адміністративновідновлювальне; щодо прийняття правових управлінських актів; щодо
застосування адміністративно-запобіжних заходів; щодо застосування
заходів адмінприпинення; діловодство; документообіг; установче; з
питань кадрової роботи; щодо організації внутріапаратної діяльності;
щодо індивідуальних звернень юридичних осіб з питань
управлінського характеру; щодо вирішення питань, урегульованих
нормами
інших
(крім
адміністративного)
галузей
права;
адміністративне судочинство.
Провадження у справах за зверненнями громадян урегульовано
законом «Про звернення громадян» від 2.10.1996 р.
Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або
усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги.
Пропозиція (зауваження) – це звернення громадян, де
висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів
державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів,
посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання
окремих питань та умов життя громадян.
Заява (клопотання) – це звернення громадян із проханням про
сприяння реалізації їх прав та інтересів або повідомлення про
порушення чинного законодавства або недоліки в діяльності
підприємств, установ, організацій.
Клопотання – це письмове звернення з проханням про визнання за
особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.
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Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист
законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю) чи
рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування,
установ, організацій, підприємств, об’єднань чи посадових осіб.
Звернення, оформлені належним чином, подані у встановленому
порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду.
Не підлягають розгляду та вирішенню письмові звернення, визнані
анонімними, тобто такі, які не підписані авторами, без зазначення
місця проживання, та такі, з яких неможливо встановити авторство;
повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж
громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті;
звернення, подані з порушенням встановлених законом строків;
звернення осіб, визнаних судом недієздатними.
Звернення громадян розглядаються у термін не більше одного
місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового
вивчення, невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх
отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені питання
неможливо, керівник органу встановлює необхідний термін для
розгляду, про що повідомляється особа, яка подала звернення. При
цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не
може перевищувати сорока п’яти днів. Звернення громадян, які
мають пільги, розглядаються у першочерговому порядку.
Дисциплінарне провадження визначає правовий порядок
застосування компетентними особами дисциплінарних стягнень до
порушників трудової чи службової дисципліни.
Правовою основою цього провадження здебільшого виступають
норми трудового і адміністративного права, які містяться в різних
джерелах (у КЗпП, окремих законах, дисциплінарних статутах тощо).
Дисциплінарне провадження безпосередньо пов’язане із
застосуванням дисциплінарної відповідальності як різновиду правової
відповідальності. Вона реалізується через накладення на порушника
дисциплінарного стягнення. Такі стягнення застосовуються в порядку
підлеглості. Підставою для настання дисциплінарної відповідальності
є скоєння особою дисциплінарного проступку. Під ним розуміється
протиправне, винне невиконання, неналежне виконання або
порушення особою вимог трудової або службової дисципліни, яке
тягне за собою накладення дисциплінарних стягнень. Такі стягнення
накладаються уповноваженими на те посадовими особами у визначені
строки. Зокрема, вони мають застосовуватися безпосередньо після
виявлення проступку, але не пізніше одного місяця з дня його
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виявлення, не враховуючи при цьому часу звільнення працівника від
роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або його відпусткою.
Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніше від шести
місяців з дня вчинення проступку (для працівників органів внутрішніх
справ такий строк визначено в один рік).
За вчинення дисциплінарного проступку накладається тільки одне
дисциплінарне
стягнення.
Воно
оголошується
наказом
(розпорядженням) і повідомляється працівникові під розписку. Перед
цим від нього береться пояснення в усному чи письмовому вигляді
або ж проводиться службове розслідування. Якщо протягом року
такого працівника не буде піддано новому дисциплінарному
стягненню, то він вважається таким, що його не має. За сумлінне
ставлення до трудової дисципліни стягнення може бути знято
достроково. Дострокове зняття стягнення може бути застосовано і в
порядку заохочення. Стягнення, накладене усно, вважається знятим
після закінчення місячного строку. Протягом дії терміну
дисциплінарного стягнення до працівника заходи заохочення не
застосовуються.
Під провадженням у справах про адміністративні проступки
розуміється визначений законом порядок здійснення певних
процесуальних дій, пов’язаних з розглядом і вирішенням справ про
адміністративні проступки, винесенням по них законних і об’єктивних
постанов та їх виконанням.
Основні положення такого провадження містяться в 4 і 5 розділах
Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Принципи провадження в справах про адміністративні
правопорушення
збігаються
з
основними
принципами
адміністративного процесу.
Завданням такого провадження є своєчасне, всебічне, повне і
об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення відповідно
до закону, забезпечення виконання винесеної постанови, а також
виявлення причин, що сприяють вчиненню правопорушень,
запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі
додержання законів та зміцнення законності.
У ст. 247 КпАП названі обставини, що виключають провадження в
справі про адміністративне правопорушення.
Доказами в справі про адміністративні правопорушення є будь-які
фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган
(посадова
особа)
встановлює
наявність
чи
відсутність
адміністративного проступку, винність особи в його вчиненні та інші
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обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці
дані встановлюються протоколом про адміністративні правопорушення,
поясненнями особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими
доказами, показаннями технічних приладів, які використовуються при
нагляді за виконанням Правил дорожнього руху, протоколом про
вилучення речей і документів, а також іншими документами.
Зміст провадження в справах про адміністративні проступки
залежно від призначення і певного результату становлять окремі
стадії. Здебільшого виділяють чотири основні стадії:
а) порушення справи та адміністративне розслідування (початкова
стадія, змістом якої є комплекс першочергових процесуальних дій:
складення протоколу про адмінпроступок, отримання пояснень та збір
інших доказів);
б) розгляд справи по суті та винесення по ній постанови є
центральною стадією провадження. Загальний порядок розгляду справ
про адміністративні правопорушення та винесення по них постанов
визначається ст. 276-286 КпАП.
Справа про адмінпроступок розглядається за місцем вчинення
правопорушення (інколи – за місцем мешкання порушника).
Загальний
строк
розгляду
справ
про
адміністративні
правопорушення визначається протягом 15 днів з дня одержання
матеріалів справи. Справи про окремі проступки розглядаються і в
більш стислі строки (ст. 44, 173, 185 КУпАП та ін.).
У процесі розгляду справи уповноважена посадова особа
зобов’язана з ясувати ряд обставин, передбачених ст. 280 КпАП.
Ця стадія закінчується винесенням відповідної постанови по
справі, яка повинна містити певні дані (ст. 283 КпАП).
в) перегляд справи у зв’язку з оскарженням або опротестуванням
постанови по справі є стадією факультативною. У процесі цієї стадії
перевіряється законність та обгрунтованість винесеної постанови, а
також дотримання установленого законом порядку адміністративного
провадження.
Постанову в справі може бути оскаржено особою, щодо якої її
винесено, а також потерпілим у порядку, визначеному ст. 288 КпАП,
протягом десяти днів з дня її винесення.
Постанову в справі також може бути опротестовано прокурором.
Скарга і протест прокурора на постанову в справі розглядаються в
десятиденний строк з дня їх надходження.
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г) виконання постанови про накладення адміністративного
стягнення є заключною стадією такого провадження.
У Кодексі закріплено принцип обов’язковості виконання таких
постанов для державних і громадських органів, посадових осіб та
громадян. Постанова про накладення адміністративного стягнення не
підлягає виконанню, якщо її не було звернуто до виконання протягом
трьох місяців з дня її винесення.
Порядок та процедури виконання постанов про накладення різних
адміністративних стягнень визначені в розділі V КУпАП.
Під
адміністративним
судочинством
(адміністративною
юстицією) розуміється діяльність адміністративних судів щодо
розгляду і вирішення справ адміністративної юрисдикції, що
виникають з публічно-управлінських відносин, відповідно до
визначеного Кодексом адміністративного судочинства порядку.
Завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та
інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері
публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та
службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних
управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на
виконання делегованих повноважень.
Порядок здійснення адміністративного судочинства визначається
Кодексом адміністративного судочинства України (КАС).
Лекційне заняття
План
1. Поняття, принципи та зміст адміністративного процесу.
2. Адміністративне провадження та його види.
3. Адміністративне судочинство.

1.
2.

3.
4.

Семінарське заняття
Питання для обговорення
Поняття, зміст і структура адміністративного процесу.
Адміністративне провадження, його стадії, етапи та процесуальні
дії. Характеристика провадження в окремих адміністративних
справах.
Провадження у справах про адміністративні правопорушення:
завдання і порядок, заходи забезпечення.
Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про
адміністративні правопорушення.
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5. Поняття, завдання та принципи адміністративного судочинства.
6. Система адміністративних судів та їх компетенція щодо
вирішення адміністративних справ.
Глосарій: адміністративний процес, адміністративно-процесуальні
норми, адміністративно-процесуальні відносини, адміністративне
провадження, провадження у справах про адміністративні
правопорушення.
Завдання для самоконтролю знань
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
понятійного диктанту.
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до
теми та підготувати опорний конспект питань для обговорення на
практичному занятті.
3. Виконати практичні завдання:
3.1. 1. Письмово охарактеризувати стадії, етапи та процесуальні дії
провадження у справах про адміністративні правопорушення
(проступки), звернувшись до тексту відповідних статей Кодексу
України
про
адміністративні
правопорушення
і
Кодексу
адміністративного судочинства України.
3.1.2. Письмово охарактеризувати стадії, етапи та процесуальні дії
провадження у справах про звернення громадян.
3.2.1. Письмомо надати характеристику чи зразок протоколу або
акта про правопорушення як єдиного процесуального документа, який
є підставою розгляду й вирішення адміністративної справи.
3.2.2. Підготувати письмову характеристику чи зразок постанови у
справі про адміністративне правопорушення.
4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового
контролю:
1. Адміністративний арешт можуть призначати:
а) адміністративні комісії при виконавчих комітетах сільських,
селищних, міських рад;
б) виконкоми сільських, селищних, міських рад;
в) районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді);
г) органи внутрішніх справ;
д) органи державних інспекцій.
2. Адміністративна комісія і виконком сільської, селищної, міської
ради ради можуть вирішити питання про відшкодування майнової
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шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням, якщо її розмір
не перевищує:
а) 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
б) 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
в) 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
г) 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
д) 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
3. Єдиний процесуальний документ, який є підставою розгляду і
вирішення адміністративної справи, це:
а) рапорт;
б) акт обстеження;
в) доповідна записка;
г) протокол;
д) подання.
4. До законних представників не належать:
а) опікуни;
б) батьки;
в) усиновителі;
г) адвокат;
д) піклувальники.
5. Факультативною (необов’язковою) стадією провадження у справах
про адміністративні правопорушення є:
а) оскарження (опротестування);
б) розгляд справи і винесення постанови;
в) виконання постанови про накладення адміністративного стягнення;
г) порушення справи про адміністративне правопорушення;
д) попереднє з’ясування обставин вчиненого правопорушення.
Теми презентацій, рефератів
1. Адміністративна юрисдикція, її загальні риси та принципи.
2. Адміністративне судочинство як складова адміністративної
юстиції.
3. Провадження по виконанню постанов про накладення окремих
видів адміністративних стягнень (провадження по виконанню
постанови про винесення попередження, провадження по
виконанню постанови про накладенню штрафу, провадження по
виконанню постанови про оплатне вилучення предмета та інші).
4. Діловодство за зверненнями громадян.
5. Кодекс адміністративного судочинства України – процесуальна
основа діяльності адміністративних судів.
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Джерела і література
Нормативно-правові акти
Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради
України 28 червня 1996 року // Офіційний вісник України. – 2010. –
№ 72 / 1. – Ст. 2598.
Кодекс адміністративного судочинства України: прийнятий
Верховною Радою України 6 липня 2005 року № 2747-ІV:
офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 25 травня
2009 року. – К.: Форум, 2009. – 180 с.
Кодекс України про адміністративні правопорушення: прийнятий
Верховною Радою Української РСР 7 грудня 1984 року № 8073-Х:
офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 5 листопада
2010 року. – К.: Форум, 2010. – 393 с.
Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового
захисту: Закон України від 8 липня 2011 року // Офіційний вісник
України. – 2011. – № 59. – Ст. 2347.
Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 року //
Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 13. – Ст. 65.
Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 року //
Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.
Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на звернення до органів
державної влади та органів місцевого самоврядування: Указ
Президента України від 7 лютого 2008 року // Офіційний вісник
України. – 2008. – № 10. – Ст. 239.
Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями
громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування,
об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах,
організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової
інформації: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня
1997 року № 348 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 16. –
Ст. № 85.
Про затвердження Інструкції про порядок розгляду в Службі
безпеки України звернень громадян та реєстрації обліку заяв і
повідомлень про вчинені або підготовлювані злочини: Наказ
Служби безпеки України від 27 січня 2005 року № 44 // Офіційний
вісник України. – 2005. – № 7. – Ст. № 422.
Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями
громадян і організацій, їх особистого прийому в системі
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20.

Міністерства внутрішніх справ України: Наказ Міністерства
внутрішніх справ України від 10 жовтня 2004 року № 1177 //
Офіційний вісник України. – 2004. – № 43. – Ст. № 2853.
Щодо затвердження Положення про порядок розгляду звернень
громадян в органах державної податкової служби України: Наказ
Державної податкової адміністрації України від 27 лютого 2004 року
№ 112 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 13. – Ст. 948.
Про затвердження Інструкції про порядок розгляду звернень та
особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, в
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Розділ 8. Законність і дисципліна в державному управлінні
Тема 13. Законність і дисципліна в державному управлінні
Поняття законності найчастіше визначається як неухильне
виконання законів і прийнятих у відповідності з ними інших правових
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актів органами державної влади та органів місцевого
самоврядування, їх посадовими особами, громадянами, недержавними
органами і організаціями.
В юридичній літературі законність розглядається як принцип
державно-правового життя (принцип діяльності держави), сутність
якого полягає в обов’язку органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, інших фізичних і юридичних осіб діяти
відповідно до вимог законів. Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції
України органи державної влади та органи місцевого самоврядування,
їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України.
Законність розглядається і як метод державного управління, тобто
як сукупність прийомів, способів, за допомогою яких держава
забезпечує належну поведінку своїх суб’єктів.
Законність – це також режим системи відносин громадян,
громадських та інших та інших недержавних утворень, органів
місцевого самоврядування з органами, що представляють різні гілки
державної влади.
Законність тісно пов'язана з дисципліною в державному управлінні.
Законність і дисципліна мають загальну мету в сфері державного
управління, хоча дещо відрізняються за своїм спрямуванням.
Дисципліна у державному управлінні передбачає певні вимоги до
поведінки суб'єктів, які включають дотримання різних видів
соціальних норм, у тому числі правових і моральних. В юридичній
літературі найчастіше дисципліна визначається як точне, своєчасне і
неухильне дотримання встановлених правовими та іншими
соціальними нормами правил поведінки у державному і суспільному
житті.
Дисципліна може бути різних видів: договірна, військова,
фінансова, трудова тощо, але для сфери державного управління
основне значення має службова дисципліна в державних органах,
передусім органах виконавчої влади.
Забезпечення законності потребує створення і зміцнення певних
гарантій.
Гарантіями
законності
визнаються
обумовлені
закономірностями суспільного розвитку умови, способи, фактори, що
забезпечують дотримання законності. Виділяються загальні й
спеціальні гарантії законності. До загальних гарантій відносяться
об'єктивні умови суспільного розвитку, в яких здійснюється правове
регулювання. Серед них виділяються політичні умови (розвиток
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демократії, гласність, поділ влади, свобода інформації), економічні
умови (рівень розвитку ринкових відносин, виробництва,
гарантованість економічної свободи, добробут населення тощо),
ідеологічні умови (рівень розвитку правосвідомості, заснованої на
визнанні пріоритету прав і свобод людини, правової культури
громадян, і насамперед державних службовців). До спеціальних
гарантій відносяться: стан законодавства, його стабільність і
відповідність розвитку відносин у суспільстві, рівень юридичної
техніки; рівень діяльності з попередження і припинення
правопорушень, у тому числі заходів юридичної відповідальності;
доступність і якість правосуддя; ефективність контролю за
реалізацією правових актів. Використання наведених гарантій
законності досягається різними шляхами, проте всі вони
передбачають цілеспрямовану діяльність відповідних державних
органів і посадових осіб. Сукупність завдань, функцій, повноважень,
форм, методів і порядку такої діяльності вважається системою
способів забезпечення законності. Цю систему утворюють наступні
основні групи способів забезпечення законності у державному
управлінні:
1) різні види контрольної діяльності у сфері державного
управління з боку державних органів, органів місцевого
самоврядування і громадських організацій;
2) різні способи реагування державних органів, насамперед органів
виконавчої влади, на звернення громадян (пропозиції, заяви і скарги) з
метою правової охорони і захисту їхніх прав і свобод;
3) здійснення спеціалізованого судового захисту порушених прав і
свобод громадян у порядку адміністративного судочинства;
4) притягнення до різних видів юридичної відповідальності
посадових осіб державних органів за протиправні дії у сфері
державного управління, а також, у необхідних випадках, застосування
заходів адміністративної відповідальності до громадян, які своїми
протиправними діями порушують встановлений порядок управління.
Таким способами забезпечення законності і дисципліни у сфері
управління є різноманітні організаційно-правові засоби, спрямовані на
створення у цій сфері режиму неухильного дотримання вимог законів.
Передусім, це різні види контролю і нагляду у сфері державного
управління, можливість оскарження незаконних дій, а також
застосування у передбачених законом випадках заходів державного
примусу.
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Контроль являє собою систему спостереження та перевірки
процесу функціонування підконтрольного об’єкта з метою оцінки
відповідності фактичного стану справ законодавчим приписам та
іншим вимогам, виявлення та усунення можливих порушень або
інших відхилень від заданих параметрів.
Існують різні види та форми контролю. Залежно від соціальноправової природи та правового статусу суб’єктів, що здійснюють
контроль, обсягу та характеру їх повноважень розрізняють:
державний контроль, громадський контроль, контроль з боку ЗМІ, з
боку органів місцевого самоврядування та ін.
Державний контроль носить державно-владний характер,
здійснюється від імені держави різними державними органами в
межах їх компетенції; у разі необхідності його дієвість забезпечується
застосуванням заходів державного примусу.
Систему державного контролю залежно від суб’єктів становлять:
‒ парламентський контроль (з боку Верховної Ради України);
‒ президентський контроль (контроль з боку Президента України);
‒ урядовий контроль (контроль з боку Кабінету Міністрів України);
‒ відомчий контроль(контроль відомства в межах власної системи);
‒ надвідомчий (міжвідомчий) контроль (спеціалізований контроль з
боку певних відомств щодо окремих управлінських функцій);
‒ місцевий контроль ( контроль з боку місцевих органів влади);
‒ судовий контроль (контроль з боку органів судової влади).
До основних форм парламентського контролю у сфері державного
управління можна, зокрема, віднести:
‒ затвердження
загальнодержавних
програм
соціальноекономічного, науково-технічного та культурного розвитку
країни;
‒ затвердження Держбюджету та контроль за його виконанням;
‒ надання згоди на призначення Прем’єр-міністра України;
‒ участь у формуванні коаліційного уряду;
‒ прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності уряду;
‒ здійснення контролю за діяльністю КМУ, розгляд питання про
відповідальність уряду та прийняття резолюції про недовіру
уряду;
‒ призначення чи обрання на посади, звільнення з посад, надання
згоди на призначення чи на звільнення з посад окремих осіб;
‒ контрольна діяльність комітетів Верховної Ради, насамперед
комітету з питань законності і правопорядку;
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‒

контрольна діяльність Рахункової Палати Верховної Ради
України;
‒ право депутатського запиту;
‒ діяльність Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та ін.
Президентський контроль – також одна з вищих форм державного
контролю у сфері державного управління.
Реалізуючи свої контрольні повноваження, Президент України
здійснює контроль у сфері виконавчої влади як безпосередньо, так і в
опосередкованій формі через різні допоміжні структури. Насамперед,
це діяльність Секретаріату Президента, у складі якого діє управління з
контролю за виконанням актів Президента. Про результати перевірок
контрольна служба Президента направляє розпорядження про
усунення виявлених порушень.
Контроль з боку органів виконаної влади включає в себе урядовий
контроль, контроль з боку ЦОВВ (здебільшого відомчий та
надвідомчий) та з боку місцевих органів виконачої влади.
Зміст
урядового
контролю
зумовлений
конституційним
визначенням КМУ як вищого органу виконавчої влади, який несе
безпосередню відповідальність за фактичний стан функціонування
всієї вертикалі виконавчої влади. Уряд наділений значними
контрольно-владними
повноваженнями
щодо
діяльності
підпорядкованих йому органів виконавчої влади. У межах своїх
повноважень він може змінити або скасувати будь-яке незаконне
рішення чи інший акт суб’єктів виконавчої влади.
Контроль з боку ЦОВВ носить характер як відомчого (галузевого),
так і надвідомчого (функціонального).
Відомчий контроль здійснюється здебільшого галузевими
органами виконавчої влади щодо підвідомчих їм підрозділів. Тому
його називають ще галузевим.
Надвідомчий контроль здійснюється здебільшого державними
комітетами, функціональними міністерствами та спеціальними
відомствами, тобто органами функціональної компетенції щодо
організаційно непідпорядкованих їм об’єктів. Тому цей контроль
називають ще функціональним (міжвідомчим). За своїм змістом він
торкається контролювання окремих функцій, певних сторін
управлінської діяльності підконтрольних об’єктів.
Крім того, у структурі окремих міністерств та інших ЦОВВ
функціонують спеціальні державні інспекції {служби, нагляди,
управління), одним із основних завдань яких є здійснення контрольнонаглядових повноважень міжвідомчого характеру.
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Контроль місцевих держадміністрацій є різновидом загального
управлінського контролю в межах певних адміністративнотериторіальних одиниць. Він відображає елементи галузевого та
функціонального видів контролю.
Судовий контроль служить гарантією захисту прав і свобод
громадян та інших суб’єктів права. Він полягає в правовій оцінці
судом під час розгляду окремих кримінальних, цивільних, сімейних,
адміністративних справ законності рішень органів влади та їх
посадових осіб; у виявленні можливих порушень законності;
відновленні порушених прав; у встановленні причин і умов, що
спричиняють до порушень законності; у вимозі вжиття заходів щодо
їх усунення та покарання винних у цьому осіб.
Формами реагування суду щодо виявлених порушень можуть
служити: відміна незаконного акту чи рішення; окрема ухвала;
подання; вирішення питання про відповідальність винних осіб.
Судовий контроль загалом є непрямим.
Контроль з боку органів місцевого самоврядування здійснюється
системою цих органів в особі сільських, селещних, міських, районних
у містах рад, їх виконавчих органів, а також районних та обласних
рад. Ці органи в межах відповідних територій наділені певними
контрольними повноваженнями, які можуть бути як власними
(самоврядними), так і делегованими.
Формами прояву громадського контролю, зокрема, є: окремі
напрями діяльності політичних партій та громадських організацій;
контрольні функції професійних спілок, трудових колективів,
загальних зборів
громадян;
діяльність
органів
місцевого
самоврядування; безпосереднє звернення громадян тощо.
Контроль з боку засобів масової інформації (ЗМІ) інтегрує в собі
елементи як громадського, так і державного контролю (залежно від
форм власності ЗМІ). Такий контроль носить опосередкований
характер. Він проявляється, насамперед, у формі певної інформації та
формуванні відповідної громадської думки шляхом висвітлення у
різних ЗМІ певних негативних явищ, неправомірних дій органів влади
та їх посадових осіб.
Нагляд як спосіб забезпечення законності включає два свої
різновиди – адміністративний та прокурорський нагляди.
Адміністративний нагляд – це особливий вид управлінської
діяльності спеціально уповноважених на те органів виконавчої влади
(їх посадових осіб), який полягає в систематичному і безпосередньому
спостереженні за належним дотриманням непідпорядкованими їм
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органами, підприємствами, організаціями, установами, їх посадовими
особами та громадянами загальнообов’язкових норм, спеціальних
правил, вимог та стандартів.
Систему суб’єктів адміннагляду утворюють в основному три групи
органів: спеціальні держінспекції (ДАІ, ДПН); спеціалізовані
відомства; міліція. Такий нагляд має надвідомчий характер.
Прокурорський нагляд є самостійною формою державного нагляду,
засобом забезпечення законності у сфері управління.
Загальний прокурорський нагляд полягає в нагляді за належним
виконанням законів всіма суб’єктами права. Він здебільшого
зводиться до виявлення та припинення порушень закону, усунення
умов та причин, які їх викликають, вжиття заходів відносно покарання
винних та відновлення порушеного стану.
Формами правового реагування прокурора на виявлені порушення
законності є: принесення протесту, внесення подання, припису,
винесення постанови про кримінальне, дисциплінарне чи
адміністративне переслідування винних осіб.
Лекційне заняття
План
1. 1. Поняття законності і дисципліни в державному управлінні.
Гарантії законності в державному управлінні.
2. Способи забезпечення законності в державному управлінні.
Контроль і нагляд у державному управлінні.
3. Прокурорський нагляд та його форми.
Питання для самостійного опрацювання
1. Поняття законності і дисципліни в державному управлінні. Гарантії
законності в державному управлінні.
2. Способи забезпечення законності в державному управлінні.
Контроль і нагляд у державному управлінні.
3. Прокурорський нагляд та його форми.
Глосарій: законність, дисципліна, гарантії законності, способи
забезпечення законності, контроль, нагляд, прокурорський нагляд.
Завдання для самоконтролю знань
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
понятійного диктанту.
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до
теми та підготувати опорний конспект питань для самостійного
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опрацювання.
3. Виконати практичні завдання:
3.1. Письмово пояснити, в чому полягають особливості
парламентського контролю у сфері виконавчої влади.
3.2. Письмово пояснити, в чому полягають особливості
президентського контролю у сфері виконавчої влади.
4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового
контролю:
1. Визначення: «... – це неухильне виконання законів і прийнятих у
відповідності з ними інших правових актів органами державної влади
та місцевого самоврядування, їх посадовими особами, громадянами та
громадськими організаціями» відповідає поняттю:
а) законність;
б) дисципліна;
в) гарантія законності;
г) спосіб забезпечення законності;
д)контроль.
2. Визначення: «... – це точне, своєчасне і неухильне дотримання
встановлених правовими та іншими соціальними нормами правил
поведінки у державному і суспільному житті» відповідає поняттю:
а) законність;
б) дисципліна;
в) гарантія законності;
г) спосіб забезпечення законності;
д)контроль.
3. Визначте, які із зазначених юридично значущих дій відносяться до
способів забезпечення законності і дисципліни в державному
управлінні:
а) проведення контролю, здійснення нагляду, звернення громадян за
захистом своїх прав;
б) адміністративне затримання особи, особистий огляд, огляд речей і
вилучення речей і документів;
в) зобов’язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у
потерпілого, попередження, догана або сувора догана;
г) видання правових актів управління, укладання адміністративних
договорів;
д) прийняття присяги, службова атестація, складання протоколів про
адміністративні правопорушення.
4.Залежно від суб'єктів, які здійснюють контроль щодо сфери
виконавчої влади, виділяють такі види контролю, як:
128

а) загальний і спеціальний;
б) попередній, поточний(оперативний) і наступний;
в) відомчий, міжвідомчий і над(або поза) відомчий;
г) внутрішній адміністративний, президентський, парламентський
контроль, прокурорський нагляд;
д) підготовчий, центральний(аналітичний) і підсумковий.
5. До системи державного контролю в сфері управління не належать:
а) органи і посадові особи, наділені державою контрольними
повноваженнями щодо органів державного управління;
б) форми і методи контрольної діяльності, взаємозв'язки між: ними.
в) принципи контрольної діяльності;
г) засоби здійснення контрольної діяльності;
д) звернення громадян до компетентних органів за захистом своїх
прав.
Теми презентацій, рефератів
Суть і значення законності і дисципліни в державному управлінні.
Конроль з боку органів законодавчої та виконавчої влади.
Контроль з боку спеціалізованих контролюючих органів.
Контроль з боку місцевих органів влади та органів місцевого
самоврядування.
5. Судовий контроль.
1.
2.
3.
4.

1.

2.

3.

4.

Джерела і література
Нормативно-правові акти
Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради
України 28 червня 1996 року // Офіційний вісник України. –
2010. – № 72 / 1. – Ст. 2598.
Кодекс адміністративного судочинства України: прийнятий
Верховною Радою України 6 липня 2005 року № 2747-ІV:
офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 25 травня
2009 року. – К.: Форум, 2009. – 180 с.
Кодекс України про адміністративні правопорушення: прийнятий
Верховною Радою Української РСР 7 грудня 1984 року № 8073-Х:
офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 5 листопада
2010 року. – К.: Форум, 2010. – 393 с.
Література
Основна
Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У
двох томах: Т. 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов
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(голова). – К.: Вид-во «Юридична думка», 2004. – 584 с.
5. Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний
курс : [підручник] / за заг. ред. О. М. Бандурка. – Вид. 2-ге. – Х. :
Золота миля, 2012. – 584 с.
6. Адміністративне право: підручник / Ю.П.Битяк (кер. авт. кол.),
В.М. Гаращук, В.В.Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю.П.Битяка,
В.М. Гаращука, В.В. Зуй. – Х.: Право, 2013. – 656 с.
7. Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний
курс: підручник / Т.О. Коломієць. – К.: Юрінком інтер, 2011. –
576 с.
Додаткова
8. Адміністративна діяльність: навчальний посібник для студентів
вузів / М.В.Ковалів та ін. – К.: Алерта; К.: КНТ; К.: ЦУЛ, 2009. –
431 с.
9. Адміністративне законодавство України // Право і практика. –
2010. – № 19 / 20. – C. 1-241.
10. Адміністративне право України: підручник для студентів вузів /
ред. Т.О.Коломоєць. – К.: Істина, 2009. – 475 с.
11. Ведєрніков Ю.А. Адміністративне право України: Навчальний
посібник для студентів вузів / Ю.А. Ведєрніков; В.К. Шкарупа. –
К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 335 с.
12. Відповідальність за адміністративні правопорушення: Кодекс
України про адміністративні правопорушення; закони України про
адміністративну відповідальність; судова практика; провадження у
справах про адміністративні правопорушення; зразки документів /
уклад. Е.Ф.Демський. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 416 с.
13. Відповідальність за адміністративні правопорушення: [Кодекс
України про адміністративні правопорушення; закони України про
адміністративну відповідальність; судова практика; зразки
документів] // Бюлетень законодавства і юридичної практики
України. – 2009. – № 1. – C. 1-415.
14. Гладун З.С. Адміністративне право України: Навчальний посібник
для вузів. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 580 с.
15. Іншин М.І. Зміни та доповнення до Кодексу України про
адміністративні правопорушення (2008-2009 рр.): науковопрактичний коментар / М.І.Іншин, І.М.Шопіна, Д.І.Сіроха. – К.:
Алерта; К.: КНТ; К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 164 с.
16. Застосування судами законодавства у справах про адміністративні
правопорушення у сфері інтелектуальної власності (статті 512,
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17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

1649, КпАП) // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 4. –
C. 24-32.
Кодекс адміністративного судочинства України: науковопрактичний коментар / ред. С.В. Ківалов. – 3-тє вид. – Х.: Одіссей,
2008. – 560 с.
Кодекс України про адміністративні правопорушення: із змінами
та доповненнями станом на 9 листопада 2009 р.: науковопрактичний коментар / Р.А.Калюжний [ и др.]. – 3-тє вид. – К.:
Алерта; К.: КНТ; К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 684 с.
Колпаков
В.К.
Адміністративна
відповідальність
(адміністративно-деліктне право): навчальний посібник для
студентів вузів / В.К.Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 256 с.
Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України:
Підручник для вузів. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен:
Монографія / В.К. Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 528 с.
Матіос А.В. Адміністративна відповідальність посадових осіб:
монографія / А.В.Матіос. – К.: Знання, 2007. – 224 с.
Остапенко О.І. Адміністративне право: навчальний посібник для
студентів вузів / О.І.Остапенко та ін. – К.: Алерта, 2009. – 536 с.
Стеценко С.Г. Адміністративне право України: навчальний посібник
для студентів вузів / С.Г.Стеценко. – К.: Атіка, 2009. – 640 с.
Хавронюк М.І. Дисциплінарні правопорушення і дисциплінарна
відповідальність: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2003. – 240 с.
Хорощак Н.В. Адміністративні стягнення за законодавством
України: Монографія / Н.В. Хорощак. – К.: Ін-т держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 172 с.

Змістовий модуль 3. Особлива частина
Розділ 9. Адміністративно-правове регулювання в сфері
економіки
Тема 9. Адміністративно-правове регулювання в сфері
економіки
Економіку можна визначити як складну систему інтегрованих
галузей, підгалузей та комплексів народного господарства, пов’язаних
з виробництвом, розподілом, обміном і споживанням матеріальних
благ та наданням послуг, а також їх ефективним використанням.
Державне управління у сфері економіки – це підзаконна,
державно-владна діяльність виконавчо-розпорядчого, організуючого
характеру, здійснювана уповноваженими на те суб’єктами щодо
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загального керівництва та безпосереднього регулювання економічних
процесів у різних галузях народного господарства.
Управління у сфері економіки охоплює такі галузі: промисловість;
агропромисловий
комплекс;
паливно-енергетичний
комплекс;
торгівлю, громадське харчування та зовнішньоекономічну діяльність;
транспорт, дорожне господарство та зв’язок; будівництво, архітектуру
та житлово-комунальне господарство; використання та охорону
природних ресурсів; підприємницьку діяльність у названих галузях.
Правовою основою державного регулювання економічною сферою,
насамперед, є Конституція України, відповідні закони, укази
Президента України, постанови КМУ, відомчі нормативні акти,
рішення місцевих органів влади.
В управлінні економікою бере участь значне коло органів
державної влади та місцевого самоврядування, роль яких у такому
управлінні визначається відповідно до Конституції та законів України
їх загальним функціональним призначенням.
Безпосередньо функції державного управління в окремих сферах
економічної діяльності здійснюють відповідні ЦОВВ та їх регіональні
підрозділи, у т.ч. профільні міністерства, державні комітети та ЦОВВ
зі спеціальним статусом.
У цей час до системи ЦОВВ, які здійснюють державне управління
в окремих галузях економічної діяльності, належать міністерства:
аграрної політики та продовольства; екології та природних ресурсів,
економічного розвитку і торгівлі; енергетики та вугільної
промисловості; інфраструктури; регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства.
Центральні органи виконавчої влади: Державна авіаційна
служба; Державна автотранспортна служба; Державна ветеринарна та
фітосанітарна служба; Державна служба автомобільних доріг;
Державна служба геології та надр; Державна служба гірничого
нагляду та промислової безпеки; Державна служба зв’язку та ін.
ЦОВВ зі спецстатусом: Антимонопольний комітет; Фонд
державного майна.
У структурі міністерств для керівництва певними підгалузями
створені окремі департаменти.
Названі ЦОВВ мають свої регіональні (територіальні) структурні
підрозділи, зокрема, такі, як: управління (головні управління), відділи,
служби, які виконують, насамперед, посередницькі управлінські
функції між відповідними ЦОВВ, місцевими держадміністраціями,
органами місцевого самоврядування та окремими підприємствами,
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установами та організаціями. Вони, як правило, перебувають у
подвійному підпорядкуванні.
Отже, у системі органів безпосереднього управління окремими
галузями у сфері економіки помітна в основному триланкова схема:
‒ відповідний центральний орган виконавчої влади (певне
міністерство, держкомітет чи ЦОВВ зі спецстатусом);
‒ їх територіальні структурні підрозділи, які, як правило,
перебувають в складі місцевих держадміністрацій (управління,
відділи, служби),
‒ адміністрація окремих державних підприємств, установ та
організацій. В окремих випадках трапляється і дволанкова
система.
Управління економічною сферою в країні сьогодні поєднує в собі
галузеві, функціональні та територіальні засади.
Стратегічним напрямом сучасної економічної політики держави є
курс на поглиблення радикальних економічних реформ на основі
ринкових механізмів, на стабілізацію економічної ситуації та
економічне зростання, що привело б до реального поліпшення
життєвого рівня громадян та розв’язання інших нагальних суспільних
проблем.

1.
2.

3.
4.

Лекційне заняття
План
Загальна характеристика адміністративно-правового регулювання
у сфері економіки.
Суб’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері
промисловості,
паливно-енергетичного,
агропромислового
комплексу, будівництва та комунікацій.
Адміністративно-правові засоби державного впливу у сфері
економіки.
Державний контроль у сфері економіки.

Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Адміністративно-правове регулювання у сфері промисловості.
2. Адміністративно-правове регулювання у сфері агропромислового
комплексу.
3. Адміністратив-правове
регулювання
у
сферах
електроенергетичного,
ядерно-промисловового,
вугільно-
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промислового, торфодобувного та нафтогазового комплексу
(паливно-енергетичного комплексу).
4. Адміністративно-правове регулювання у сферах транспорту і
зв’язку.
5. Адміністративно-правове регулювання у сферах будівництва та
житлово-комунального господарства.
6. Організаційно-правові засади управління у сфері підприємництва.
Державна підтримка підприємництва.
Глосарій: економічна стратегія (за Господарським кодексом
України (далі – ГК)), економічна тактика (за ГК), державна цільова
програма, демонополізація економіки, Міністерство аграрної політики
та продовольства України (Мінагрополітики України), Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку
України), Міністерство енергетики та вугільної промисловості
України (Міненерговугілля України), Міністерство інфраструктури
України (Мінінфраструктури України), Міністерство промислової
політики України (Мінпромполітики України), Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України (Мінрегіон України).
Завдання для самоконтролю знань
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
понятійного диктанту.
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до
теми та підготувати опорний конспект питань для обговорення на
практичному занятті.
3. Виконати практичні завдання
3.1.1. Скориставшись джерелами зі списку нормативно-правових
актів, основної використаної і рекомендованої для поглибленого
вивчення курсу літератури, Інтернет-ресурсів, заповнити таблицю
«Державні програми у сфері економічного розвитку України» за
зразком:

Таблиця
Державні програми у сфері економічного розвитку України
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Назва програми
1. Національна програма
сприяння розвитку малого
підприємництва в Україні

Документ,
яким затверджено
програму
Закон України від 21
грудня 2000 р.
№ 2157-III

Термін
виконання
програми

2001 р. – б/с

3.1.2. Скориставшись джерелами зі списку нормативно-правових
актів, основної використаної і рекомендованої для поглибленого
вивчення курсу літератури, Інтернет-ресурсів, заповнити таблицю
«Законодавча та нормативно-правова база в сфері промисловості» за
зразком:
Таблиця
Законодавча та нормативно-правова база
в сфері промисловості
Назва
документу

Дата
прийняття,
номер

Спрямування

1. Закон України
«Про
стимулювання
розвитку
вітчизняного
машинобудування
для
агропромислового
комплексу»

07.02.2002 р.,
№ 3023-III

Визначає основні напрями державної
політики
пріоритетного
розвитку
вітчизняного
машинобудування
для
агропромислового комплексу, створює
сприятливі
економічні
умови
для
збільшення
обсягів
виробництва
сільськогосподарської
техніки
та
обладнання для харчової і переробної
промисловості,
визначає
шляхи
формування ринку та вдосконалення
системи забезпечення агропромислового
комплексу вітчизняною технікою і
обладнанням

3.1.3. Скориставшись джерелами зі списку нормативно-правових
актів, основної використаної і рекомендованої для поглибленого
вивчення курсу літератури, Інтернет-ресурсів, заповнити таблицю
«Законодавча та нормативно-правова база в агропромисловій сфері»
за зразком:
Таблиця
Законодавча та нормативно-правова база
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в агропромисловій сфері
Дата
Спрямування
прийняття,
номер

Назва
документу

1. Закон України «Про 17.10.1990 р.,
Визначає умови, зміст і межі
№ 400-XII
пріоритетність
пріоритетності
розвитку
соціального розвитку
соціальної
сфери
села
та
села
та
агропромислового комплексу в
агропромислового
структурі
народного
комплексу
в
господарства, сприяє соціальній
народному
захищеності
сільського
господарстві»
населення
3.2.1. Скориставшись джерелами зі списку нормативно-правових актів,
основної використаної і рекомендованої для поглибленого вивчення курсу
літератури, Інтернет-ресурсів, доповнити схему системи органів управління
економікою та її окремими галузями.
Система органів управління
економікою та її окремими галузями

Рада Міністрів АРК

Міністерство
енергетики та вугільної
промисловості України

Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України

щодо промислових
юрисдикції

Міністерство
інфраструктури України

підприємств,

які

входять

Управління промислововсті місцевих

до

їх

Адімінстрації
державних
підприємств та їх
об’єднань

3.2.2. Скориставшись
державних адміністрацій
джерелами зі списку нормативно-правових
актів, основної використаної і рекомендованої для поглибленого
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вивчення курсу літератури, Інтернет-ресурсів, скласти схему системи
органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації
державної політики економічного і соціального розвитку, цінової,
промислової,
інвестиційної,
зовнішньоекономічної
політики,
державної політики у сфері торгівлі, державної регіональної політики,
державної політики з питань розвитку підприємництва, технічного
регулювання та захисту прав споживачів, а також міжвідомчої
координації з питань економічного і соціального співробітництва
України з Європейським Союзом.
3.2.3. Скориставшись джерелами зі списку нормативно-правових
актів, основної використаної і рекомендованої для поглибленого
вивчення курсу літератури, Інтернет-ресурсів, скласти схему системи
органів управління агропромисловим комплексом.
3.3.1. Скориставшись джерелами зі списку нормативно-правових
актів, основної використаної і рекомендованої для поглибленого
вивчення курсу літератури, Інтернет-ресурсів, які стосуються
адміністративно-правового
регулювання
у
сфері
паливноенергетичного комплексу, заповнити таблицю «Система органів
державного управління у сфері електроенергетичного комплексу та їх
функції і компетенції в зазначеній сфері промисловості» (за зразком*).
3.3.2. Скориставшись джерелами зі списку нормативно-правових
актів, основної використаної і рекомендованої для поглибленого
вивчення курсу літератури, Інтернет-ресурсів, які стосуються
адміністративно-правового
регулювання
у
сфері
паливноенергетичного комплексу, заповнити таблицю «Система органів
державного управління у сфері ядерно-промислового комплексу та їх
функції і
компетенції в зазначеній сфері промисловості» (за
зразком*).
3.3.3. Скориставшись джерелами зі списку нормативно-правових
актів, основної використаної і рекомендованої для поглибленого
вивчення курсу літератури, Інтернет-ресурсів, які стосуються
адміністративно-правового
регулювання
у
сфері
паливноенергетичного комплексу, заповнити таблицю «Система органів
державного
управління
у
сферах
вугільно-промислового,
торфодобувного та нафтогазового комплексу та їх функції і
компетенції в зазначених сферах промисловості» (за зразком*).
Зразок*
Таблиця
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Система органів державного управління у сфері нафтогазового
комплексу та їх функції і компетенції в зазначеній сфері
промисловості
Назва органу
державної
влади
1.Верховна
Рада України

2. Кабінет
Міністрів
України

3.
Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України

Законодавчий акт,
який закріплює
повноваження
відповідного
державного органу
Конституція
України від
28 червня 1996 р.
( ст.6. ),
Закон України «Про
нафту і газ» (ст.6)
Закон України «Про
нафту і газ»(ст.6)

Указ Президента
України «Про
Положення про
Міністерство
енергетики та
вугільної
промисловості
України» (п.4)

Функції і компетенції
державного органу у
сфері нафтогазового
комплексу
Визначає основні напрями
державної політики у
нафтогазовій галузі та
здійснює законодавче
регулювання відносин у ній
В межах повноважень
визначених законом реалізує
державну політику в
нафтогазовій галузі та
здійснює управління нею
Приймає рішення щодо
введення родовища або
окремого покладу нафти і газу
у промислову розробку;
видає дозвіл на виведення з
експлуатації магістральних
нафтопродуктопроводів;<…>.

4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового
контролю:
1. Відповідно до Конституції України і Закону Украни «Про Кабінет
Міністрів України» державний суверенітет і економічну самостійність
Українни, проведення фінансової, цінової інвестиційної та податкової
політики, рівні умови розвитку всіх форм власності забезпечує:
а) Верховна Рада України;
б) Кабінет Міністрів України;
в) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;
г) Рада національної безпеки і оборони України;
д) Національний банк України.
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2. Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади
з формування та забезпечення реалізації державної політики
економічного і соціального розвитку, цінової, промислової,
інвестиційної, зовнішньоекономічної політики, державної політики у
сфері торгівлі, державної регіональної політики, державної політики з
питань розвитку підприємництва, технічного регулювання та захисту
прав споживачів, а також міжвідомчої координації з питань
економічного і соціального співробітництва України з Європейським
Союзом є:
а) Кабінет Міністрів України;
б) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;
в) Міністерство закордонних справ України;
г) Державної служби експортного контролю України
д) Державне агентство з інвестицій та управління національними
проектами України
3. Метою державної промислової політики є:
а) своєчасне, повне і якісне задоволення потреб населення і
суспільного виробництва корисними копалинами та впровадження
ресурсозберігаючих та відновлювальних технологій;
б) централізоване управління підприємствами, їх безпосереднє
підпорядкування урядовому органу;
в) втручання у господарську діяльність підприємств, відволікання їх
експлуатаційного персоналу на інші роботи для допомоги місцевим
органам влади та самоврядування;
г) реалізація стратегії випереджаючого розвитку та євроінтеграції,
створення сучасного інтегрованого у світове виробництво і здатного
до саморозвитку промислового комплексу, який відповідатиме
аналогічним утворенням у розвинутих державах світу;
д) здійснення контрольно-наглядових повноважень за діяльністю
підприємств на регіональному рівні.
4. До основних принципів державної промислової політики не
належить:
а) забезпечення національних інтересів;
б) соціальна, екологічна спрямованість реформування промисловості;
в) реалізація інноваційного типу розвитку промисловості;
г) правове регулювання діяльності підприємств, охорона праці та
пожежної безпеки;
д) поєднання державного регулювання з ринковими механізмами
саморегуляції.
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5. Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади
із забезпечення реалізації державної промислової політики є:
а) Міністерство інфраструктури України;
б) Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження
України;
в) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;
г) Міністерство промислової політики України;
д) Міністерство аграрної політики та продовольства України.

1.
2.

3.

4.
5.

1.

Теми презентацій, рефератів
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України як суб’єкт
адміністративно-правового регулюваня.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та його
роль у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики
економічного і соціального розвитку, цінової, промислової,
інвестиційної, зовнішньоекономічної політики, державної
політики у сфері торгівлі, державної регіональної політики,
державної політики з питань розвитку підприємництва,
технічного регулювання та захисту прав споживачів, а також
міжвідомчої координації з питань економічного і соціального
співробітництва України з Європейським Союзом.
Міністерство промислової політики України та його роль
забезпеченні формування та реалізації державної промислової
політики у сферах машинобудування, машинобудування для
агропромислового комплексу, хімічної, гірничо-металургійної,
легкої, деревообробної промисловості та інших сферах
промисловості.
Міністерство аграрної політики та продовольства України як
суб’єкт адміністративно-правового регулювання.
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
(Міненерговугілля України) та його роль у формуванні та
забезпеченні
реалізації
державної
політики
в
електроенергетичному,
ядерно-промисловому,
вугільнопромисловому, торфодобувному та нафтогазовому комплексах.
Джерела і література
Нормативно-правові акти
Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради
України 28 червня 1996 року. // Офіційний вісник України. –
2010. – № 72 /1. – Ст. 2598 [Електронний ресурс]. – Режим
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доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
2.

3.

Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України
від 6 липня 2005 року № 2747 – ІV // Офіційний вісник України. –
2005. – № 32 – Ст. 1918 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7
грудня 1984 року № 8073-Х, редакція від 27 квітня 2014 року //
Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122

[Електронний
ресурс].
–
Режим
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

доступу:

4. Про державні цільові програми: Закон України від 18 березня
2004 року // Офіційний вісник України. – 2010. – № 14 – Ст. 956. –
C. 13.
5. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон
України від 24 червня 2004 року // Офіційний вісник України. –
2010. – № 94 – Ст. 3334.
6. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27.лютого 2014
року № 794-VII // Офіційний вісник України. - 2014. - № 20. –
Ст.619. - С. 23.
7. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21
травня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. –
№ 24. – Ст. 170.
8. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня
1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 2021. – Ст. 190.
9. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від
17 березня 2011 року // Офіційний вісник України. – 2011. –
№ 27 – Ст. 1123.
10. Про
пріоритетність
соціального
розвитку
села
та
агропромислового комплексу в народному господарстві: Закон
України від 17 жовтня 1990 року // Відомості Верховної Ради
УРСР. – 1990. – № 45. – Ст. 602.
11. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади:
Указ Президента України в редакції від 23 липня 2011 року //
Офіційний вісник України. – 2011 – № 30 / 1 – Ст. 1987. – C. 98.
12. Про Міністерство аграрної політики та продовольства України:
Указ Президента України від 23 квітня 2011 року // Офіційний
вісник України. – 2011 – № 31. – Ст. 1326. – C. 16.
13. Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України:
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Указ Президента України від 31 травня 2011 року // Офіційний
вісник України. – 2011 – № 44 – Ст. 1666. – C. 20.
14. Про Міністерство промислової політики України: Указ
Президента України від 19 липня 2013 року [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:

http://industry.kmu.gov.ua/industry/control/uk/publish/article?art
_id=93192&cat_id=93205
15. Про Положення про Міністерство інфраструктури України // Указ
Президента України від 12 травня 2011 року // Офіційний вісник
України. – 2011 – № 37. – Ст. 1513. – C. 49.
16. Про затвердження Положення про Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України : Указ Президента України від 31 травня 2011 року //
Офіційний вісник України. – 2011 – № 41. – Ст. 1665. – C. 13.
Література
Основна
17. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У
двох томах: Т. 2. Особлива частина. – К.: Юридична думка,
2009. – 600 с.
18. Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний
курс : [підручник] / за заг. ред. О. М. Бандурка. – Вид. 2-ге. – Х. :
Золота миля, 2012. – 584 с.
19. Адміністративне право: підручник / Ю.П.Битяк (кер. авт. кол.),
В.М. Гаращук, В.В.Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю.П.Битяка,
В.М. Гаращука, В.В. Зуй. – Х.: Право, 2013. – 656 с.
20. Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний
курс: підручник / Т.О. Коломієць. – К.: Юрінком інтер, 2011. –
576 с.
Додаткова
21. Адміністративна діяльність: навчальний посібник для студентів
вузів / М.В.Ковалів та ін. – К.: Алерта; К.: КНТ; К.: ЦУЛ, 2009. –
431 с.
22. Адміністративне законодавство України // Право і практика. –
2010. – № 19 / 20. – C. 1-241.
23. Адміністративне право України: підручник для студентів вузів /
ред. Т.О.Коломоєць. – К.: Істина, 2009. – 475 с.
24. Ведєрніков Ю.А. Адміністративне право України: Навчальний
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Розділ 10. Адміністративно-правове регулювання в соціальнокультурній сфері
Тема 15. Адміністративно-правове регулювання в соціальнокультурній сфері
Соціально-культурна сфера (СКС) – це сфера духовного
(нематеріального за своїм характером) життя людей, пов’язана з їх
освітою,
вихованням,
інтелектуально-культурним
розвитком,
охороною їх здоров’я, соціальним забезпеченням та задаволенням
інших соціально-культурних потреб людини.
Державне управління в СКС становить собою виконавчорозпорядчу діяльність уповноважених на те органів виконавчої влади
та інших повноважних суб’єктів щодо організації і виконання на
основі чинного законодавства завдань і функцій держави стосовно
освіти і науки, охорони здоров’я, розвитку культури та мистецтва,
фізкультури, спорту та туризму, сприяння сім’ї та молоді, соціального
захисту населення.
Об’єктами державного управління у сфері соціально-культурного
життя виступають суспільні відносини, що складаються в галузях:
освіти і науки, культури, мистецтва і туризму, охорони здоров’я,
розвитку сім’ї і молоді, фізкультури і спорту, праці та соціального
захисту населення.
Принципові положення соціально-культурного розвитку країни
знайшли своє закріплення в Конституції України, Основах
законодавства України про охорону здоров’я (1992 p.), про культуру
(1992 p.); Законах України: «Про освіту» (в ред.1996 p.), «Про
професійно-технічну освіту» (1998 p.), «Про вищу освіту» (2002 р.)
«Про пенсійне забезпечення» (1992 p.), «Про фізичну культуру і спорт»
(1993 p.), «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді
в Україні» (1993 p.), «Про видавничу справу» (1997 p.), «Про наукову і
науково-технічну діяльність» (у ред. 2003 р.) та ін.
В управлінні соціально-культурною сферою активну участь беруть
різні органи державної влади, органи місцевого самоврядування,
політичні партії, об’єднання громадян та окремі громадяни.
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Безпосередньо державне управління у сфері соціально-культурного
будівництва здійснюють спеціально уповноважені на те ЦОВВ та їх
регіональні структурні підрозділи.
До системи ЦОВВ у сфері соціально-культурного будівництва
належать:
міністерства: культури; освіти і науки, молоді та спорту; охорони
здоров’я; соціальної політики.
державні комітети та інші ЦОВВ: Державна служба з питань
інвалідів та ветеранів; Державна служба з питань молоді та
спорту; Державне агентство України з питань кіно; Державна
інспекція України з питань праці; Пенсійний фонд; Державний
комітет телебачення і радіомовлення.
Зміст і характер функцій управління, форм та методів
управлінської діяльності в СКС мають свої особливості. Тут
переважно застосовуються методи переконання, організаційного,
рекомендаційного та стимулюючого характеру, творчого спонукання,
матеріального і морального заохочення тощо.
Лекційне заняття
План
1. Загальна характеристика, зміст та особливості адміністративноправового регулювання в соціально-культурній сфері.
2. Організаційно-правові засади управління освітою, наукою,
культурою, охороною здоров’я та соціальним захистом населення.
3. Система органів управління освітою, наукою, культурою,
охороною здоров’я та соціальним захистом населення.

1.
2.
3.
4.
5.

Семінарське (практичне) заняття
Питання для обговорення
Організаційно-правові засади і система освіти. Органи управління
освітою.
Управління наукою. Органи й організація державного управління
наукою. Наукові заклади і наукові товариства.
Організаційно-правові засади і система органів управління
культурою.
Організаційно-правові засади і система органів управління
охороною здоров’я населення.
Організаційно-правові засади і система органів соціального
захисту населення. Державна політика у справах сім’ї і молоді.
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Глосарій: соціально-культурна сфера, державне управління
соціально-культурною сферою, освіта, вища освіта, наукова
діяльність,
науково-технічна
діяльність,
охорона
здоров’я,
Міністерство культури України (Мінкультури України), Міністерство
освіти і науки України (МОН України), Міністерство молоді та спорту
України (МОНмолодьспорт України), Міністерство охорони здоров’я
України (МОЗ України), Міністерство соціальної політики України
(Мінсоцполітики України).
Завдання для самоконтролю знань
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
понятійного диктанту.
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до
теми та підготувати опорний конспект питань для обговорення на
практичному занятті.
3. Виконати практичні завдання:
3.1.1. Скориставшись джерелами зі списку нормативно-правових
актів, основної використаної і рекомендованої для поглибленого
вивчення курсу літератури, Інтернет-ресурсів, заповнити таблицю
«Державні програми у сфері соціально-культурної діяльності
Української держави» за зразком:
Таблиця
Державні програми у сфері соціально-культурної діяльності
Української держави
Назва програми
1. Державна цільова
науково-технічна та
соціальна програма
"Наука в університетах" на
2008–2017 роки

Документ,
яким затверджено
програму
Постанова Кабінету
Міністрів України
від 19 вересня 2007 р.
№ 1155і

Термін
виконання
програми
2008 р. –2017 р.

3.1.2. Скориставшись джерелами зі списку нормативно-правових
актів, основної використаної і рекомендованої для поглибленого
вивчення курсу літератури, Інтернет-ресурсів, заповнити таблицю
«Законодавча та нормативно-правова база в сфері охорони здоров’я»
за зразком:
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Таблиця
Законодавча та нормативно-правова база
у сфері охорони здоров’я
Назва
документу

Дата
прийняття,
номер
19.11.1992
р.,
1. Закон України
№
2801-XII
«Основи
законодавства
України
про
охорону
здоров’я»

Спрямування
Визначає
правові,
організаційні,
економічні та соціальні засади
охорони
здоров'я
в
Україні,
регулюють суспільні відносини у цій
сфері
з
метою
забезпечення
гармонійного розвитку фізичних і
духовних сил, високої працездатності
і довголітнього активного життя
громадян,усунення
факторів,що
шкідливо впливають на їх здоров'я,
попередження
і
зниження
захворюваності,
інвалідності
та
смертності, поліпшення спадковості.

3.1.3. Скориставшись джерелами зі списку нормативно-правових
актів, основної використаної і рекомендованої для поглибленого
вивчення курсу літератури, Інтернет-ресурсів, заповнити таблицю
«Законодавча та нормативно-правова база у сфері праці та соціального
захисту населення» за зразком:
Таблиця
Законодавча та нормативно-правова база
у сфері праці та соціального захисту населення
Назва
документу
1. Закон України
«Про пенсійне
забезпечення»

Дата
прийняття,
номер

05.11.1991 р.,
№ 1788-XII
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Спрямування
Відповідно до Конституції України
гарантує
всім
непрацездатним
громадянам України право на
матеріальне забезпечення за рахунок
суспільних
фондів
споживання
шляхом
надання
трудових
і

соціальних пенсій.

3.2.1. Скориставшись джерелами зі списку нормативно-правових
актів, основної використаної і рекомендованої для поглибленого
вивчення курсу літератури, Інтернет-ресурсів, скласти схему системи
органів виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації
державної політики у сферах освіти і науки, наукової, науковотехнічної та інноваційної діяльності, інформатизації, формування і
використання національних електронних інформаційних ресурсів,
створення умов для розвитку інформаційного суспільства, а також у
сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю
навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форми
власності.
3.2.2. Скориставшись джерелами зі списку нормативно-правових
актів, основної використаної і рекомендованої для поглибленого
вивчення курсу літератури, Інтернет-ресурсів, скласти схему системи
органів виконавчої влади щодо формування державної політики у
сфері кінематографії, формування та забезпечення реалізації
державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони
культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних
цінностей, державної мовної політики, а також спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері
міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних
меншин України.
3.2.3. Скориставшись джерелами зі списку нормативно-правових
актів, основної використаної і рекомендованої для поглибленого
вивчення курсу літератури, Інтернет-ресурсів, скласти схему системи
центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення
реалізації державної політики у сферах зайнятості населення та
трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту,
соціального обслуговування населення, волонтерської діяльності, з
питань сім'ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, а також
захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які
повернулися в Україну.
4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового
контролю:
1. До системи органів виконавчої влади в соціально-культурній сфері
не належить:
а) Міністерство культури України;
б) Міністерство освіти і науки України;
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в) Міністерство соціальної політики України;
г) Міністерство охорони здоров’я України.
д) Міністерство екології та природних ресурсів України
2. Визначення: «... – це різновид державного управління, сукупність
функцій, що здійснюються органами державної влади з метою
здійснення управління освітою, наукою, культурою, туризмом,
охороною здоров’я та соціального захисту населення України,
фізичною культурою та спортом» відповідає поняттю:
а) управління в адміністративно-політичній сфері;
б) управління в соціально-культурній сфері;
в) управління в сфері освіти;
г) соціальне управління.
3. Визначення: «... – це основа розвитку особистості, суспільства, нації
та держави, запорука майбутнього України, відтворює і нарощує
інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства»
відповідає поняттю:
а) освітні рівні;
б) базова освіта;
в) наука;
г) освіта.
4. Структура освіти включає:
а) дошкільну освіту, загальну середню освіту, позашкільну освіту,
професійно-технічну освіту;
б) вищу освіту, післядипломну освіту;
в) аспірантуру, докторантуру, самоосвіту;
г) всі варіанти правильні.
5. В Україні встановлюються такі освітні рівні:
а) початкова загальна освіта, професійно-технічна освіта;
б) базова середня освіта, повна загальна середня освіта;
в) базова вища освіта, повна вища освіта;
г) всі варіанти правильні.
Теми презентацій, рефератів
1. Міжнародна стандартна класифікація освіти як первинний
загальний освітній стандарт.
2. Державний комітет інформаційної політики, телебачення та
радіомовлення України як уповноважений орган управління
державним телебаченням і радіомовленням.
3. Здійснення реєстраційно-дозвільних функцій у сфері культури.
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4. Основні шляхи реформування
соціально-культурній сфері.

1.

2.

3.

управлінських

відносин

у

Джерела і література
Нормативно-правові акти
Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради
України 28 червня 1996 року. // Офіційний вісник України. –
2010. – № 72 /1. – Ст. 2598 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України
від 6 липня 2005 року № 2747 – ІV // Офіційний вісник України. –
2005. – № 32 – Ст. 1918 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7
грудня 1984 року № 8073-Х, редакція від 27 квітня 2014 року //
Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122

[Електронний
ресурс].
–
Режим
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

доступу:

4. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон
України від 19 листопада 1992 р. № 2801 – ХІІ // Відомості
Верховної Ради України. – 1993. – № 4. – Ст. 19.
5. Про заходи законодавчого забезпечення реформування пенсійної
системи: Закон України від 8 липня 2011 року // Офіційний вісник
України. – 2011. – № 71. – Ст. 2667. – C. 11.
6. Про культуру: Закон України від 14 грудня 2010 року // Офіційний
вісник України. – 2011. – № 2. – Ст.91. – C. 13.
7. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від
21 травня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. –
1997. – № 24. – Ст. 170.
8. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня
1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 2021. – Ст. 190.
9. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від
17 березня 2011 року // Офіційний вісник України. – 2011. –
№ 27 – Ст. 1123.
10. Питання Міністерства освіти і науки України: Указ Президента
України від 25 квітня 2013 року // Офіційний вісник України. –
2013. – № 34. – Ст. 1206. – C. 38.
11. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади:
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.

Указ Президента України в редакції від 23 липня 2011 року //
Офіційний вісник України. – 2011 – № 30 / 1 – Ст. 1987. – C. 98.
Про пенсійне забезпечення: Закон України від 5 грудня 1992 року
в редакції від 1 жовтня 2011 року // Відомості Верховної Ради
України. – 1992. – № 3.– Ст.10.
Про проект Концепції соціального забезпечення населення
України: Постанова Верховної Ради України від 21 грудня 1993
року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 6.– Ст.31.
Про Положення про Міністерство культури України: Указ
Президента України від 6 квітня 2011 року // Офіційний вісник
України. – 2011 – № 29 – Ст. 1226. – C. 57.
Про Положення про Міністерство охорони здоров’я України: Указ
Президента України від 13 квітня 2011 року // Офіційний вісник
України. – 2011 – № 29 – Ст. 1273. – C. 353.
Про Положення про Міністерство соціальної політики України:
Указ Президента України від 6 квітня 2011 року // Офіційний
вісник України. – 2011 – № 29 – Ст. 1227. – C. 66.
Література
Основна
Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У
двох томах: Т. 2. Особлива частина. – К.: Юридична думка, 2009. –
600 с
Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний
курс : [підручник] / за заг. ред. О. М. Бандурка. – Вид. 2-ге. – Х. :
Золота миля, 2012. – 584 с.
Адміністративне право: підручник / Ю.П.Битяк (кер. авт. кол.),
В.М. Гаращук, В.В.Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю.П.Битяка,
В.М. Гаращука, В.В. Зуй. – Х.: Право, 2013. – 656 с.
Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний
курс: підручник / Т.О. Коломієць. – К.: Юрінком інтер, 2011. –
576 с.
Додаткова
Адміністративна діяльність: навчальний посібник для студентів вузів /
М.В.Ковалів та ін. – К.: Алерта; К.: КНТ; К.: ЦУЛ, 2009. – 431 с.
Адміністративне законодавство України // Право і практика. –
2010. – № 19 / 20. – C. 1-241.
Адміністративне право України: підручник для студентів вузів /
ред. Т.О.Коломоєць. – К.: Істина, 2009. – 475 с.
Ведєрніков Ю.А. Адміністративне право України: Навчальний
посібник для студентів вузів / Ю.А. Ведєрніков; В.К. Шкарупа. –
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31. Практичне право: права пацієнтів: інтегративний курс медичного
права: навчальний посібник для студентів вузів / ред.
С.Г. Стеценко. – К.: КНТ, 2009. – 224 с.
32. Санітарні норми та правила в Україні / уклад. О.М.Роїна. – 4-е
вид., змін. – К.: КНТ, 2010. – 528 с.
Розділ 11.
Адміністративно-правове
регулювання
в
адміністративно-політичній сфері
Тема 16.
Адміністративно-правове
регулювання
в
адміністративно-політичній сфері
Об’єктом управління у сфері адміністративно-політичної
діяльності (АПД) виступають відносини, що складаються в галузях:
оборони країни, національної безпеки, внутрішніх справ, охорони
державного кордону, митного контролю, надзвичайних ситуацій,
юстиції та закордонних справ.
Управління у сфері АПД має свої особливості, які зумовлені
специфічним характером завдань і функцій цієї сфери, своєрідністю їх
соціального призначення, особливістю змісту, форм та методів
діяльності у цій сфері, а саме:
1. Управлінська діяльність цієї сфери порівняно з іншими
управлінськими сферами має більш яскраво виражене політичне
спрямування.
2. У цій сфері більш виражена централізація вертикалі відомчих
органів виконавчої влади в окремих галузях (зокрема, більшість
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регіональних галузевих органів цієї сфери не перебуває у так званому
подвійному підпорядкуванні).
3. Здійснення виконавчої влади у сфері АПД супроводжується
більш широким застосуванням примусових заходів. У цій сфері
важливе місце відводиться застосуванню оперативно-розшукових
заходів, враховуючи високу латентність багатьох протиправних дій в
окремих галузях цієї сфери.
4. У сфері АПД досить часто використовуються спеціальні
(особливі) правові режими (прикордонний режим, режим
надзвичайного або військового стану, паспортний режим, режим
дозвільної системи, режим державної та військової таємниці тощо).
5. В управлінській діяльності органів виконавчої влади цієї сфери
переважає
застосування
більш
жорстких,
командноадміністративних методів прямого, імперативного впливу.
6. Для особового складу органів влади в сфері АПД
законодавством, як правило, встановлюється особливий порядок
проходження служби: у більшості випадків для працівників цих
органів встановлені спеціальні звання або класні чини, на них
покладені більш суворі обов’язки та додаткові вимоги. Нерідко їм
надаються і певні пільги. Для виконання своїх службових обов’язків
для них запроваджується спеціальний форменний одяг.
7. Чинним законодавством для працівників цієї сфери
встановлюється спеціальний правовий статус (наприклад, правовий
статус суддів, працівників дипломатичних установ та ін.), а також
закріплений особливий порядок несення адміністративної та
дисциплінарної відповідальності (ст. 15 КУпАП та ін.).
У цілому в управлінні адмінполітичною сферою активну участь
беруть усі гілки державної влади в межах свого функціонального
призначення. Найбільш важливі питання цієї сфери вирішує Верховна
Рада України через законотворчий процес. Значні повноваження в
управлінні цією сферою мають Президент та КМУ, а також РНБОУ,
які спрямовують та координують діяльність відомств адміністративнополітичної сфери, здійснюють щодо них загальне керівництво.
Безпосереднє ж управління у сфері АПД здійснюють спеціально
уповноважені на те галузеві органи виконавчої влади:
міністерства: внутрішніх справ, закордонних справ, надзвичайних
ситуацій, оборони, юстиції.
центральні органи виконавчої влади: Державна виконавча служба,
Державна митна служба України, Державна міграційна служба;
Державна пенітенціарна служба; Державна реєстраційна служба,
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Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки,
Державна служба України з питань захисту персональних даних,
Державне агентство України з управління зоною відчуження,
Державна інспекція техногенної безпеки, Адміністрація Державної
прикордонної служби.
Ці центральні органи мають свої територіальні (регіональні)
підрозділи (департаменти, управління, відділи, служби та ін.), які
здебільшого перебувають у прямому підпорядкуванні.
У період загального реформування державно-правових інституцій
зазнає оновлення та відповідного трансформування і сфера АПД.
Зокрема, в останній час відбувається структурна перебудова Збройних
сил України, зазнає змін митна служба, прикордонна служба,
здійснюється реструктуризація ОВС, відбувається судово-правова
реформа, оновлюється зміст міжнародної політики.
Лекційне заняття
План
1. Загальна характеристика та особливості державного управління у
сфері адміністративно-політичної діяльності.
2. Організаційно-правові засади управління обороною, національною
безпекою, внутрішніми і закордонними справами, юстицією.
3. Система органів управління обороною, національною безпекою,
внутрішніми і закордонними справами, юстицією.

1.
2.
3.

4.

Семінарське заняття
Питання для обговорення
Організаційно-правові засади управління обороною.
Організаційно-правові засади управління національною безпекою.
Організаційно-правові засади управління внутрішніми справами.
Система органів внутрішніх справ. Державний протипожежний
нагляд.
Організаційно-правові засади управління юстицією.

Глосарій:
адміністративно-політична
діяльність,
державне
управлінн у сфері адміністративно-політичної діяльності, Збройні
Сили України, Міністерство внутрішніх справ України (МВС
України), Міністерство закордонних справ України (МЗС України),
Міністерство оборони України (Міноборони України), Міністерство
юстиції України (Мін’юст України).
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Завдання для самоконтролю знань
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
понятійного диктанту.
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до
теми та підготувати опорний конспект питань для обговорення на
практичному занятті.
3. Виконати практичні завдання
3.1.1. Скориставшись джерелами зі списку нормативно-правових
актів, основної використаної і рекомендованої для поглибленого
вивчення курсу літератури, Інтернет-ресурсів, заповнити таблицю
«Державні програми у сферах адміністративно-політичної діяльності
України» за зразком:
Таблиця
Державні програми у сферах адміністративно-політичної
діяльності України
Назва програми
1. Державна цільова
правоохоронна програма
"Облаштування та
реконструкція державного
кордону" на період до 2015
року.

Документ,
яким затверджено
програму
Постанова
Кабінету Міністрів
України від 13
червня 2007 р.
№ 831

Термін
виконання
програми

2007 р. – 2015 р.

3.1.2. Скориставшись джерелами зі списку нормативно-правових
актів, основної використаної і рекомендованої для поглибленого
вивчення курсу літератури, Інтернет-ресурсів, заповнити таблицю
«Законодавча та нормативно-правова база у в сферах безпеки та
охорони державного кордону» за зразком:
Таблиця
Законодавча та нормативно-правова база
у сферах безпеки та охорони державного кордону
Назва
документу

Дата
прийняття,
номер

Спрямування
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19.06.2003 р., Визначає основні засади
№ 964-IV
державної політики, спрямованої
на захист національних інтересів
і гарантування в Україні безпеки
особи,суспільства і держави від
зовнішніх і внутрішніх загроз в
усіх сферах життєдіяльності.
3.1.3. Скориставшись джерелами зі списку нормативно-правових
актів, основної використаної і рекомендованої для поглибленого
вивчення курсу літератури, Інтернет-ресурсів, заповнити таблицю
«Законодавча та нормативно-правова база у сфері оборони» за
зразком:
Таблиця
Законодавча та нормативно-правова база
у сфері оборони
1. Закон України
«Про основи
національної
безпеки України»

Назва
документу
1. Закон України
«Про оборону
України»

Дата
прийняття,
номер

06.12.1991 р.,
№ 1932-XII

Спрямування
Встановлює
засади
оборони
України, а також повноваження
органів державної влади, основні
функції
та
завдання
органів
військового управління, місцевих
державних адміністрацій, органів
місцевого
самоврядування,
обов'язки підприємств, установ,
організацій, посадових осіб, права та
обов'язки громадян України у сфері
оборони.

3.2.1. Скласти схему системи органів виконавчої влади з
формування та реалізації державної політики у сфері захисту прав і
свобод людини та громадянина, власності, інтересів суспільства і
держави від злочинних посягань, боротьби зі злочинністю, розкриття
та розслідування злочинів, охорони громадського порядку,
забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, а також
з питань формування державної політики у сферах міграції (імміграції
та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції,
громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених
законодавством категорій мігрантів.
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3.2.2. Скласти схему системи органів виконавчої влади з
формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері
зовнішніх зносин України.
3.2.3. Скориставшись джерелами зі списку нормативно-правових
актів, основної використаної і рекомендованої для поглибленого
вивчення курсу літератури, Інтернет-ресурсів, які стосуються
адміністративно-правового регулювання у сферах безпеки та охорони
державного кордону, заповнити таблицю «Система органів державного
управління у сферах безпеки та охорони державного кордону, їх
функції і компетенції в зазначених сферах» (за зразком*).
Зразок*
Таблиця
Система органів державного управління у сферах безпеки та
охорони державного кордону, їх функції і компетенції в
зазначених сферах
Назва органу
державної влади

1. Верховна Рада
України

Законодавчий
акт, який
закріплює
повноваження
відповідного
державного
органу
Конституція
України від
28 червня 1996 р.

Функції і компетенції
державного органу у
сфері нафтогазового
комплексу

Визначає пріоритети в захисті
життєво важливих інтересів
об’єктів безпеки; розробляє
ситему правового
регулювання відносин у сфері
безпеки; <…>.

3.2.1. Ознайомитися із текстом Стратегії сталого розвитку "Україна 2020", схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року
N 5/2015
(Режим
доступу:

http://consultant.parus.ua/_doc_view.asp?rnx=09EFG27c3b587c1afe
e7c13bce6c5dc99e589) і, посилаючись на нього, 1) розкрити зміст
реформи системи національної безпеки та оборони, яка
покликана забезпечити підвищення обороноздатності держави,
реформування Збройних Сил України та інших військових
формувань України відповідно до сучасних вимог та з
урахуванням досвіду, набутого у ході антитерористичної
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операції, а також розвиток оборонно-промислового комплексу
для максимального задоволення потреб армії.
3.2.2. Письмово назвати основні суб’єкти державного управління у
сфері національної безпеки України та класифікувати їх.
4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового
контролю:
1. Головою Ради національної безпеки і оборони України є:
а) Президент України;
б) Голова Верховної Ради України;
в) Секретар Ради національної безпеки і оборони України;
г) Прем’єр-міністр України;
д)Міністр оборони України.
2. Міністра оборони України призначає на посаду і звільняє з посади в
установленому порядку:
а) Рада національної безпеки та оборони України;
б) коаліційна більшість депутатів Верховної Ради України;
в) Президент України;
г) Верховна Рада України;
д) Президент України за поданням Прем'єр-міністра України.
3. Державним правоохоронним органом спеціального призначення,
який забезпечує державну безпеку України, є:
а) Рада національного безпеки і оборони України;
б) Служба безпеки України;
в) Конституційний Суд України;
г) Управління державної охорони України;
д) Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
4. Систему органів дипломатичної служби утворюють:
а) Міністерство закордонних справ України, представництва
Міністерства закордонних справ України на території України,
закордонні дипломатичні установи України;
б) Міністерство закордонних справ України, Дипломатична академія
при МЗС, посольства, постійні представництва і місії, генеральні
консульства, представництва МЗС у регіонах;
в) Міністерство закордонних справ України, закордонні дипломатичні
установи України, митні органи.
г) Міністерство закордонних справ України, представництва
Міністерства закордонних справ України на території України,
Державна міграційна служба України;
д) Міністерство закордонних справ України, закордонні дипломатичні
установи України.
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5. Міністерство доходів і зборів України є центральним органом
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується:
а) Радою національної безпеки та оборони України;
б) Президентом України;
в) Кабінетом Міністрів України;
г) Головою Державної митної служби України;
д) Державною митною службою України.
Теми презентацій, рефератів
1. Нормативно-правове забезпечення реформ в Україні – головне
завдання державної правової політики.
2. Реєстрація актів громадського стану та ведення діловодства в
органах реєстрації актів громадського стану.
3. Адміністративно-правовий режим охорони державного кордону.
4. Міліція як складова частина органів внутрішніх справ.
5. Державна служба України з питань захисту персональних даних та
її адміністративно-правовий статус.
Джерела і література
Нормативно-правові акти
1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради
України 28 червня 1996 року // Офіційний вісник України. – 2010. –
№ 72 / 1. – Ст. 2598.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: прийнятий
Верховною Радою Української РСР 7 грудня 1984 року № 8073-Х:
офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 5 листопада
2010 року. – К.: Форум, 2010. – 393 с.
3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від
21 травня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. –
1997. – № 24. – Ст. 170.
4. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня
1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 2021. – Ст. 190.
5. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від
17 березня 2011 року // Офіційний вісник України. – 2011. –
№ 27. – Ст. 1123.
6. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади:
Указ Президента України в редакції від 23 липня 2011 року //
Офіційний вісник України. – 2011. – № 30 / 1 – Ст. 1987. – C. 98.
7. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ
України: Указ Президента України від 6 квітня 2011 року //
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Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1222. – C. 32.
8. Про Положення про Міністерство закордонних справ України:
Указ Президента України від 6 квітня 2011 року // Офіційний
вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1220. – C. 19.
9. Про Положення про Міністерство оборони України та Положення
про Генеральний штаб Збройних Сил України: Указ Президента
України від 6 квітня 2011 року // Офіційний вісник України. –
2011. – № 29. – Ст. 1240. – C. 153.
10. Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України:
Указ Президента України від 6 квітня 2011 року // Офіційний
вісник України. – 2011. – № 28. – Ст. 1162. – C. 45.
Література
Основна
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томах: Т. 2. Особлива частина. – К.: Юридична думка, 2009. – 600 с.
12. Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний
курс : [підручник] / за заг. ред. О. М. Бандурка. – Вид. 2-ге. – Х. :
Золота миля, 2012. – 584 с.
13. Адміністративне право: підручник / Ю.П.Битяк (кер. авт. кол.),
В.М. Гаращук, В.В.Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю.П.Битяка,
В.М. Гаращука, В.В. Зуй. – Х.: Право, 2013. – 656 с.
14. Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний
курс: підручник / Т.О. Коломієць. – К.: Юрінком інтер, 2011. –
576 с.
Додаткова
15. Адміністративна діяльність: навчальний посібник для студентів
вузів / М.В.Ковалів та ін. – К.: Алерта; К.: КНТ; К.: ЦУЛ, 2009. –
431 с.
16. Адміністративне законодавство України // Право і практика. –
2010. – № 19 / 20. – C. 1-241.
17. Адміністративне право України: підручник для студентів вузів /
ред. Т.О.Коломоєць. – К.: Істина, 2009. – 475 с.
18. Ведєрніков Ю.А. Адміністративне право України: Навчальний
посібник для студентів вузів / Ю.А. Ведєрніков; В.К. Шкарупа. –
К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 335 с.
19. Виноградова Г. В. Правове регулювання інформаційних відносин
в Україні: навч. посіб. / Г.В.Виноградова. – К.: Юстиніан, 2006. –
176 с.
20. Гіжевський В.К. Правові основи захисту прав і законних інтересів
платників податків в адміністративному порядку: навчальний
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Остапенко О.І. Адміністративне право: навчальний посібник для
студентів вузів / О.І.Остапенко та ін. – К.: Алерта, 2009. – 536 с.
Стеценко С.Г. Адміністративне право України: навчальний
посібник для студентів вузів / С.Г.Стеценко. – К.: Атіка, 2009. –
640 с.
Ярмакі Х.П. Управління адміністративно-політичною діяльністю:
навч. посібник / Х.П. Ярмакі; за заг. ред. О.О. Погрібного. – О.:
Юрид. л-ра, 2004. – 208 с.
Розділ
12.
Адміністративно-правове
міжгалузевих сферах
Тема 17.
Адміністративно-правове
міжгалузевих сферах
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регулювання
регулювання

в
в

Управління фінансами. Управління в галузі бюджетної
діяльності. Управління в системі оподаткування. Управління
грошовим обігом і системою валютного регулювання. Державне
регулювання ринком цінних паперів.
Управління фондом державного майна. Державне і
комунальне майно. Оренда державного майна, види оренди.
Приватизація та її умови. Система органів управління в сфері
обігу цінних паперів. Фондові біржі, їх повноваження. Органи
управління державним та комунальним майном. Правове
регулювання діяльності у сфері обігу цінних паперів та
фондового ринку в Україні. Законодавче забезпечення
управління фондом державного та комунального майна.
Управління в сфері державного замовлення та матеріального
резерву. Забезпечення потреб держави та населення необхідним
резервом матеріально-технічних засобів, сировини, продуктів
харчування на випадок непередбачених ситуацій. Укладання
адміністративних договорів. Система органів управління в сфері
державного замовлення та матеріального резерву.
Управління у сфері стандартизації, сертифікації та метрології.
Управління у сфері статистики та обліку.
Управління архівною справою. Збереження історичної,
культурної, наукової, технічної, соціальної спадщини. Порядок
та умови зберігання і використання архівних матеріалів. Допуск
до архівних справ. Система органів управління архівною
справою. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, їх
повноваження. Державні архівні заклади, їх види. Архівні
служби підприємств, установ і організацій. Законодавче і
нормативне регулювання управління архівною справою.

1.
2.
3.
4.

Питання для самостійного опрацювання
Поняття та зміст міжгалузевого (функціонального) управління.
Організаційно-правові засади управління у сфері фінансів.
Організаційно правові засади управління державним майном.
Організаційно-правові засади управління у сфері обліку і
статистики.

162

5.

Організаційно-правові
засади
матеріальним резервом України.

управління

державним

Глосарій: міжгалузеве (функціональне) управління, Міністерство
фінансів України (Мінфін України), Державна служба фінансового
моніторингу України, Державна служба статистики України, Фонд
державного майна України, Державна архівна служба України,
Державне агентство резерву України.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Скласти термінологічний словник до теми і підготуватися до
понятійного диктанту.
2. Ознайомитися з рекомендованими джерелами і літературою до
теми та підготувати опорний конспект питань для обговорення на
практичному занятті.
3. Виконати практичні завдання
3.1.1. Скласти схему системи органів виконавчої влади, якими
здійснюється державне управління в міжгалузевих сферах, тобто в
сферах суспільних відносин, що не збігаються із окремими галузями
економічного, соціального і т.п. розвитку.
3.1.2. Письмово назвати основні суб’єкти державного управління
міжгалузевими сферами.
4. Виконати тестові завдання і підготуватися до тестового
контролю:
1. Головою Ради національної безпеки і оборони України є:
а) Президент України;
б) Голова Верховної Ради України;
в) Секретар Ради національної безпеки і оборони України;
г) Прем’єр-міністр України;
д)Міністр оборони України.
2. Міністра оборони України призначає на посаду і звільняє з посади в
установленому порядку:
а) Рада національної безпеки та оборони України;
б) коаліційна більшість депутатів Верховної Ради України;
в) Президент України;
г) Верховна Рада України;
д) Президент України за поданням Прем'єр-міністра України.
3. Державним правоохоронним органом спеціального призначення,
який забезпечує державну безпеку України, є:
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а) Рада національного безпеки і оборони України;
б) Служба безпеки України;
в) Конституційний Суд України;
г) Управління державної охорони України;
д) Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
4. Систему органів дипломатичної служби утворюють:
а) Міністерство закордонних справ України, представництва
Міністерства закордонних справ України на території України,
закордонні дипломатичні установи України;
б) Міністерство закордонних справ України, Дипломатична академія
при МЗС, посольства, постійні представництва і місії, генеральні
консульства, представництва МЗС у регіонах;
в) Міністерство закордонних справ України, закордонні дипломатичні
установи України, митні органи.
г) Міністерство закордонних справ України, представництва
Міністерства закордонних справ України на території України,
Державна міграційна служба України;
д) Міністерство закордонних справ України, закордонні дипломатичні
установи України.
5. Міністерство доходів і зборів України є центральним органом
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується:
а) Радою національної безпеки та оборони України;
б) Президентом України;
в) Кабінетом Міністрів України;
г) Головою Державної митної служби України;
д) Державною митною службою України.
Теми презентацій, рефератів
1. Національне агентство України з питань розвитку та

європейської інтеграції та його роль у здійсненні
міжвідомчої координаціі з питань міжгалузевого
економічного та соціального співробітництва України з
Європейськими
Співтовариствами
(Європейським
Союзом).
2. Державна служба фінансового моніторингу України та ї
адміністративно-правовий статус.
3. Державна служба статистики України та її адміністративноправовий статус.
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4. Фонд державного майна України та його адміністративноправовий статус.
5. Державна архівна служба України та її адміністративноправовий статус.
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ
Ця група завдань носить науково-дослідницький характер,
спонукає до якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів,
рекомендована тим з них, хто опанував базовий зміст навчальної
програми і має здібності та інтерес до такої роботи. Ці завдання
складають варіативну частину модуля і їх виконання заохочується
додатковою сумою балів.
Перелік індивідуальних завдань для самостійної роботи
студентів:
Підготовка аналітичного огляду наукових публікацій, усної
доповіді, доповіді-презентації з визначеної теми
Участь у роботі студентського дискусійного клубу «Феміда»
(підготовка та виклад матеріалів доповіді, доповіді-презентації, участь
у дебатах, оформлення стінгазети).
Написання і захист реферату з визначеної теми.
Участь у роботі наукового гуртка «Ін Юре» (підготовка та захист
матеріалів реферату на засіданні гуртка).
Підготовка матеріалів власних досліджень до участі в науковій
конференції.
Підготовка публікації в наукових виданнях.
Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
для самостійної роботи студентів.
Рекомендована тематика презентацій:

1. Принципи формування і функціонування адміністративного
права.
2. Механізм адміністративно-правового регулювання суспільних
відносин.
3. Поняття та особливості адміністративно-правового статусу
громадян та інших фізичних осіб.
4. Компетенція Автономної Республіки Крим у сфері виконавчої
влади.
5. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
державних службовців.
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6. Суб’єкти корупційних діянь та інших правопорушень,
пов’язаних з корупцією.
7. Компетенція та адміністративна відповідальність керівника
підприємства.
8. Обмеження права громадян на свободу об’єднання у політичні
партії.
9. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.
10. Адміністративна відповідальність юридичних осіб.
11. Діловодство за зверненнями громадян.
12. Кодекс адміністративного судочинства України –
процесуальна основа діяльності адміністративних судів.
13. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та його
роль у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики
економічного і соціального розвитку, цінової, промислової,
інвестиційної, зовнішньоекономічної політики, державної
політики у сфері торгівлі, державної регіональної політики,
державної політики з питань розвитку підприємництва,
технічного регулювання та захисту прав споживачів, а також
міжвідомчої координації з питань економічного і соціального
співробітництва України з Європейським Союзом.
14. Міністерство промислової політики України та його роль
забезпеченні формування та реалізації державної промислової
політики у сферах машинобудування, машинобудування для
агропромислового комплексу, хімічної, гірничо-металургійної,
легкої, деревообробної промисловості та інших сферах
промисловості.
15. Міністерство аграрної політики та продовольства України як
суб’єкт адміністративно-правового регулювання.
16. Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
(Міненерговугілля України) та його роль у формуванні та
забезпеченні реалізації державної політики в паливноенергетичному комплексі.
17. Міжнародна стандартна класифікація освіти як первинний
загальний освітній стандарт.
18. Державний комітет інформаційної політики, телебачення та
радіомовлення України як уповноважений орган управління
державним телебаченням і радіомовленням.
19. Реєстрація актів громадського стану та ведення діловодства в
органах реєстрації актів громадського стану.
20. Міліція як складова частина органів внутрішніх справ.
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21. Державна служба України з питань захисту персональних
даних та її адміністративно-правовий статус.
22. Національне агентство України з питань розвитку та
європейської інтеграції та його роль у здійсненні міжвідомчої
координаціі з питань міжгалузевого економічного та соціального
співробітництва України з Європейськими Співтовариствами
(Європейським Союзом).
23. Державна служба фінансового моніторингу України та її
адміністративно-правовий статус.
24. Державна служба статистики України та її адміністративноправовий статус.
25. Фонд державного майна України та його адміністративноправовий статус.
26. Державна архівна служба України та її адміністративноправовий статус.
Однією із форм індивідуальної творчої роботи студентів є написання та
захист реферату.
Робота над рефератом складається із наступних етапів:
вибір теми на основі тематики, затвердженої кафедрою;
накопичення інформаційного матеріалу; підготовка та написання
реферату; захист реферату.
Реферат повинен мати наступну структуру:
– план;
– короткий вступ;
– виклад основного змісту теми;
– висновки;
– список використаної літератури.
План – це логічна основа реферату, від нього залежить структура,
зміст, логічний зв’язок частин реферату. Розробка плану
розпочинається з ознайомлення з відповідною літературою, на основі
якої складається попередній план з 2-3 пунктів. План не слід занадто
деталізувати – в ньому даються основні, центральні питання теми у
логічній послідовності. Доцільно попередньо складений план
реферату узгодити на консультації із викладачем.
Маючи попередній план, необхідно звернутися до бібліографії.
Суттєву допомогу в ознайомленні із бібліографією можуть надати
бібліотечні каталоги (алфавітний, систематичний, предметний),
довідкова література (енциклопедії, словники, статистичні збірники),
наукова та періодична література (монографії, журнали, газети).
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Основному тексту в рефераті передує вступ. У ньому необхідно
показати значення, актуальність проблеми, яка розглядається,
обґрунтувати вибір теми, сформулювати основну мету, яка буде
розкрита в рефераті.
В основній частині роботи велику увагу слід приділити глибокому
теоретичному аналізові як теми в цілому, так і окремих її питань,
правильно ув’язати теоретичні положення із практикою, розкрити
матеріал у відповідності зі складеним планом.
Виклад основних питань завершується короткими висновками, де
узагальнюються найважливіші положення, розглянуті в рефераті.
Реферат повинен бути написаний грамотно, без помилок, повторів,
скорочень.
Важливе значення має правильне оформлення реферату. На
титульному аркуші необхідно вказати назву вищого навчального
закладу, факультету, реферату, групу, своє прізвище та ініціали,
прізвище наукового керівника. На наступному аркуші наводиться
план реферату із наведенням сторінок відповідних розділів.
Зазначені у тексті цитати повинні відповідати посиланням на
джерела, з яких вони наведені та оформлені таким чином: [1, с. 25], де
перша цифра – номер джерела за списком використаної літератури, а
друга вказує на номер сторінки. Текст реферату повинен бути набраний
на комп’ютері з одного боку аркушу формату А4, шрифт Times New
Roman, розмір 14, поля: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве –
10 мм, 1,5 інтервал. Кожний розділ плану розпочинається з нової
сторінки. Сторінки повинні бути пронумеровані у правому верхньому
куті. Обсяг реферату 12-15 сторінок .
У кінці реферату наводиться список використаної літератури (810 джерел), розташованої в алфавітному порядку за прізвищем автора,
з наведенням назви праці (статті), видавництва, року видання та
загальної кількості сторінок по кожному літературному джерелу.
Підготовлений реферат захищається на семінарському або
індивідуальному занятті. Аргументом для підготовки до захисту
реферату є позитивна рецензія наукового керівника, в іншому випадку
його необхідно доопрацювати відповідно до наданих в ній
рекомендацій. Реферат не допускається до захисту, якщо текст
реферату є компіляцією тексту підручника; основні питання не
розкрито або викладено фрагментарно; текст містить помилки;
реферат оформлено неправильно.
Підготовка до захисту реферату включає усунення недоліків та
помилок, вказаних у рецензії та складання короткого резюме реферату
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(визначення важливих понять, фактів, формулювання висновків), що
буде сприяти закріпленню матеріалу в пам’яті і вільному його викладу
під час захисту .
Рекомендована тематика наукових рефератів

1. Поняття, предмет, методологія і завдання науки адміністративного
права України.
2. Мета, суть та основні положення Концепції адміністративної
реформи в Україні.
3. Мета, суть та основні положення Концепції реформи
адміністративного права України.
4. Право на свободу пересування та вільний вибір місця проживання
в Україні.
5. Право на виїзд за межі України і в’їзд в Україну.
6. Право на організацію і проведення зборів, мітингів, вуличних
походів і демонстрацій.
7. Державна політика у сфері державної служби.
8. Правове регулювання державної служби.
9. Служба в органах місцевого самоврядування в Україні.
10. Політичні партії та їх адміністративно-правовий статус.
11. Професійні спілки та їх адміністративно-правовий статус.
12. Особливості створення та діяльності релігійних організацій.
13. Відокремлення адміністративної відповідальності від кримінальної,
дисциплінарної та цивільної відповідальності.
14. Законодавчі основи адміністративної відповідальності.
15. Поняття та ознаки адміністративної деліктності.
16. Адміністративна юрисдикція, її загальні риси та принципи.
17. Адміністративне судочинство як складова адміністративної
юстиції.
18. Провадження по виконанню постанов про накладення окремих видів
адміністративних стягнень (провадження по виконанню постанови
про винесення попередження, провадження по виконанню постанови
про накладенню штрафу, провадження по виконанню постанови про
оплатне вилучення предмета та інші).
19. Суть і значення законності і дисципліни в державному управлінні.
20. Контроль з боку спеціалізованих контролюючих органів.
21. Перспективи реформування і розвитку житлово-комунального
господарства.
22. Формування інститутів власників житлового фонду та управителів
житловими будинками.
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23. Здійснення реєстраційно-дозвільних функцій у сфері культури.
24. Шляхи реформування управлінських відносин в соціальнокультурній сфері.
25. Нормативно-правове забезпечення реформ в Україні – головне
завдання державної правової політики.
26. Адміністративно-правовий режим охорони державного кордону.
27. Правовий режим інформації про особу.
28. Правовий режим інформації, що складає державну таємницю
або є конфіденційною інформацією.
29. Законодавство України щодо реклами, авторського права і
суміжних прав, спонсорської діяльності.
30. Державне агентство з питань науки, інновацій та інформації
України та його адміністративно-правовий статус.
Поширеною формою індивідуальної роботи є участь у роботі
правознавчого дискусійного клубу «Феміда» (підготовка доповіді,
участь у дебатах, оформлення стінгазети).
Підготовку доповіді рекомендується здійснювати за такими
етапами :
– вибір теми доповіді;
– підбір літератури та інших джерел;
– визначення форми і структури доповіді;
– підготовка тексту доповіді.
Обрати тему доповіді можна самостійно або із запропонованого
кафедрою правознавства переліку і повідомити про це викладача,
обраного в якості консультанта (керівника). Тема роботи визначається
в межах загальної проблеми дискусії, запропонованої Радою клубу
«Феміда» і затвердженою кафедрою правознавства. Тема доповіді не
обов’язково повинна бути цілком юридичною за змістом, але містити
певні правові аспекти питань, що пропонуються до розгляду.
Важливо, щоб тема була актуальною, становила інтерес під кутом
зору ситуації в українському суспільстві та світі і, безперечно,
цікавою для самого доповідача. Також при визначенні теми слід
враховувати доступність (насамперед, наявність у бібліотеці)
необхідних для розгляду відповідної теми правових і літературних
джерел. Отже, остаточний варіант теми доповіді доцільно
формулювати разом з викладачем-консультантом.
Роботу над темою слід почати з підбору літератури – ознайомлення
з підручниками, навчальними посібниками, науковими монографіями,
статтями у збірниках і періодичних виданнях, нормативно-правовими
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актами, міжнародними договорами, матеріалами юридичної практики
тощо. У разі потреби варто звернутися за рекомендаціями до
викладача (щодо кількості і якості джерел, необхідних для належного
розкриття відповідної теми). У процесі вивчення літератури доцільно
робити виписки і записи, поступово формуючи матеріал з окремих
питань доповіді. Оскільки доповідь призначена для використання під
час дискусії, для її підготовки рекомендується широко
використовувати публіцистичні матеріали, особливо ті, що написані
«живою» мовою.
При оформленні матеріалів доповіді необхідно дотримуватись
певних правил оформлення. Текст доповіді повинен включати
титульну сторінку, план та інші структурні частини, передбачені
планом. План подається на другій сторінці роботи і повинен
включати: «Вступ» (у ньому визначаються актуальність обраної теми,
її взаємозв’язок із загальною проблемою дискусії і мета, якої студент
намагатиметься досягти, розглядаючи цю тему); основну частину
роботи, що складається з декількох розміщених у певній логічній
послідовності питань відповідно до змісту теми; «Висновок» (у ньому
підводиться підсумок досягнення визначеної у вступі роботи мети,
чітко окреслюється власне ставлення до проблеми, що є предметом
дискусії, розкриваються практичні способи вирішення цієї проблеми);
«Список літератури».
Робота повинна бути написана грамотно, розбірливим почерком
або надрукована. Відповіді подаються відповідно до нумерації питань
плану роботи і починаються із заголовків. Сторінки необхідно
пронумерувати і скріпити. Обсяг тексту доповіді – 10-12 сторінок на
папері формату А-4 (210х297). При цьому обсяг вступу повинен
складати не більше 1 сторінки, а висновку – 2 сторінок. На титульній
сторінці необхідно вказати: назву навчального закладу, тему роботи,
прізвище, ім’я, по-батькові студента, номер групи, прізвище та
ініціали викладача-консультанта, рік і місце написання роботи.
Текст доповіді повинен містити посилання на використані
літературні джерела. Цитати з використаних джерел необхідно брати в
лапки і давати точні і повні посилання на ці джерела. Посилання
робляться у вигляді зносок (в нижній частині сторінки). Зноски
подаються за існуючими бібліографічними правилами (автор, назва
роботи, місце і рік видання, номер сторінки). Посилання повинні бути
пронумеровані. В кінці роботи з додержанням бібліографічних правил
подається список використаних правових джерел та літератури у такій
послідовності: 1) нормативно-правові акти та інші правові документи
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(подаються за юридичною силою і датою прийняття); 2) література
(подається в алфавітному порядку); 3) інші матеріали.
Оцінка рівня знань при перевірці виконання індивідуальних
завдань:
– написання і захист реферату з визначеної теми
10 балів – у рефераті містяться елементи наукової творчості,
виклад матеріалу характеризуються ґрунтовністю аналізу матеріалу на
основі глибоких знань правових джерел і наукової літератури,
вільного володіння матеріалом теми, наявністю власних суджень та
самостійністю висновків, робота має логічну та оригінальну
структуру, її оформлення повністю відповідає встановленим вимогам.
8 балів – у рефераті повно розкриті питання теми, студент
продемонстрував розуміння та вільне володіння матеріалом, але
відсутні елементи наукової творчості.
6 балів – питання теми розкриті на достатньому рівні, але студент
не володіє вільно матеріалом, не розуміє або не може пояснити окремі
теоретичні положення.
– підготовка матеріалів власних досліджень до участі в
науковій конференції; підготовка доповіді для участь у роботі
правничого дискусійного клубу «Феміда», підготовка та захист
матеріалів наукового реферату на засіданні наукового гуртка
«Ін Юре».
20 балів – відповідь студента є теоретично правильною,
обґрунтованою, вичерпною; студент демонструє знання основної
літератури та апелює до основних нормативно-правових актів,
ознайомлення з додатковими інформаційними джерелами; викладає
матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення і висновки;
наводить приклади вирішення типових практичних ситуацій у
контексті тематичного теоретичного матеріалу.
15 балів – відповідь студента є загалом правильною; студент
демонструє знання навчального матеріалу та основної літератури;
викладає матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення і
висновки, але не наводить прикладів вирішення типових практичних
ситуацій у контексті тематичного теоретичного матеріалу,
припускається незначних помилок у формулюванні термінів,
вирішенні практичних завдань.
0 балів – відповідь студента є неправильною або відсутня, або
допущені грубі помилки, які свідчать, що студент не засвоїв
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навчальний матеріал, не вміє розв’язати елементарних практичних
ситуацій.
Студентам, які беруть участь в поза навчальній науковій роботі – в
роботі наукової конференції, підготовці наукових публікацій та ін. –
нараховуються додаткові бали за результатами поточного контролю.
При цьому загальна кількість балів, що вноситься до відомості за
поточну роботу не перевищуватиме 100 балів.
Виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи
розраховано на встигаючого студента і рекомендовано студентам, які
опанували базовий зміст навчальної програми і мають здібності та
інтерес до наукової роботи. Враховуючи рівень складності цих
завдань, студент не може виконати більше двох з них протягом
семестру.
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ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
ПОТОЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності студента
з навчальної дисципліни «Право (Адміністративне право)»
здійснюється за модульно-рейтинговою системою.
Кредитно-модульна система організації навчального процесу – це
така організація навчального процесу, при якій вивчення студентом
навчальної дисципліни відбувається шляхом послідовного і
ґрунтовного опрацювання змістових модулів, а оцінювання якості
його роботи та рівня здобутих знань, умінь і навичок здійснюється за
рейтинговою системою.
Рейтингове оцінювання знань студента – це система, яка
передбачає перехід від констатуючого до накопичувального статусу
балів. Необхідною умовою рейтингової системи є її багатобальність.
Студентом накопичуються бали за різні форми і види роботи:
0,01 б.
– за кожне відвідане лекційне заняття (за наявності конспекту);
0,1-2 б.
– усна відповідь на конкретне запитання (не репродуктивного
характеру) на лекційному чи семінарському (практичному)
занятті в ході фронтального опитування;
0,1-1 б.
– змістовне доповнення (мінімально – 3 хвилини);
0,5-1 б.
– тест (10 питань – 0,5 балів, 20 питань – 1 бал);
0,5-1 б.
– формулювання змістовних запитань до доповідача;
0,1-2 б.
– складання словника основних понять і термінів
(глосарію) до теми на занятті біля дошки;
0,5-1 б.
– виконання практичного завдання (доповнення таблиці
(схеми), розробка структурно-логічної схеми), розвязання
ситуаційного завдання);
0,5-1 б.
– творче завдання на картці не тестового характеру
(залежно від рівня складності – максимально 3 бали
(визначається за конкретне завдання));
1-6 б.
– виготовлення
наочності
з
глибоким
смисловим
навантаженням до теми лекційного чи семінарського
(практичного) заняття (за погодженням з викладачем);
1-5 б.
– підготовка есе чи презентації;
1-10 б.
– підготовка реферату за тематикою ІНДЗ (вимоги: повинен
мати науковий характер, написаний з використанням не
тільки підручників, але й наукових статей, монографій
тощо, максимальна оцінка залежить від складності теми);
1-20-40 б. – участь у конкурсах наукових робіт, наукових
конференціях, публікація тез та статей (залежно від
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досягнень, зайняття призових місць, рівня конкурсу тощо)
(додаткові бали).
Середня оцінка за семінарське (практичне) заняття – 6 балів. Вона
може не обмежуватися у разі виконання студентом творчих додаткових
завдань. Обмеження вводяться з метою рівномірного розподілу балів
між усіма студентами, які прагнуть отримати максимальний бал.
Обов’язком викладача є забезпечення дидактичними завданнями усіх
студентів, які бажають і можуть набрати максимальний бал. Викладач
рівномірно розподіляє завдання між студентами.
Приклад: відповідь – 2 б. (усна відповідь на конкретне питання на
практичному занятті) +2 б. (складання словника основних термінів і
понять до теми практичного заняття) + 1 б. (виконання практичного
завдання) + 1 б. (розвязання тестового завдання) = 6 балів.
Перелік завдань для самоконтролю знань наведено після кожної
теми семінарського заняття, а їх виконання є частиною оцінки з
навчальної дисципліни.
Критерії оцінювання усної відповіді студента
на семінарському занятті:
2 б. –
вичерпна і глибока відповідь на питання семінарського
(практичного) заняття. Студент виявив всебічне, систематичне й
глибоке знання матеріалу, глибоко засвоїв основну й додаткову
літературу з теми, рекомендовану планом. Доповідає активно й
упевнено, не прив’язаний до конспекту. Відповідь вирізняється
багатством і точністю використаних термінів. Матеріал викладається
послідовно й логічно. У розумінні та викладі навчального матеріалу
студент виявляє науковий підхід і творчі здібності. Після завершення
доповіді відповідає на всі питання викладача та товаришів. (При
цьому викладач має право поставити до трьох коротких питань за
темою заняття загалом, а не лише з питання, яке висвітлював студент).
1,5 б. –
студент виявляє достатньо повне знання матеріалу, не
припускається у відповіді суттєвих неточностей, засвоїв основну
літературу, рекомендовану викладачем у плані семінрського
(практичного) заняття. Дає відповіді на запитання викладача та
одногрупників. Часто звертається до конспекту.
1 б. –
студент виявляє знання матеріалу в обсязі, достатньому
для подальшого навчання і роботи за спеціальністю. Доповідач
прикутий до конспекту, припускається помилок. Матеріал частково
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розкриває проблему. Відповідає на поставлені запитання з помилками,
однак спроможний зі сторонньою допомогою виправити їх.
0,5 б. –
студент
відповідає,
читаючи
з
конспекту
(«ксерокопії»), без допомоги якого у матеріалом володіє не достатньо,
допускає принципові помилки. Матеріал не розкриває проблему.
Відповідає на поставлені запитання тільки зі сторонньою допомогою.
0,1 б. –
студент читає з конспекту. Матеріал розкриває
проблему поверхово чи фрагментарно. На запитання викладачів та
студентів відповісти не може.
0 б. –
відповіді немає або вона абсолютно не розкриває сутності
питання.
Отримані бали складають предметний та загальний рейтинг
студента. (За повний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Право
(Адміністративне право)» студент має можливість отримати 27 балів,
за підготовку усіх семінарських (практичних ) занять з цієї
дисципліни – 28 бали. Оцінка за кожне семінарське (практичне) заняття
складає 6 балів).
Однією з найважливіших вимог, що висуваються до навчальнометодичного забезпечення підготовки фахівців за кредитномодульною
системою
організації
навчального
процесу
є
інформаційно-дидактичне забезпечення всіх елементів навчального
плану. Особливу увагу необхідно приділити методичному
забезпеченню організації самостійної роботи та виконанню
індивідуальних завдань студента.
Завдання для самостійної роботи розподілені за рівнями
професійної компетентності у три групи: достатній, елементарний і
високий рівень підготовки, кожному з яких відповідають завдання
відповідного ступеня складності.
Перша група завдань носить відтворювально-репродуктивний
характер, орієнтує на опанування базового рівня навчальної програми,
передбачає опанування понять і термінів, основних категорій,
забезпечує базу для подальшої роботи над матеріалом. У виконанні
завдань цієї групи рекомендується складання опорних конспектів та
ведення словника правничої термінології, систематична робота на
заняттях.
Друга група завдань носить аналітично-пошуковий характер,
вимагає самостійного пошуку знань з питань і тем, віднесених
програмою до самостійного опрацювання, аналізу інформації та
здатності представити матеріал належним чином, вміння
застосовувати набуті знання у вирішенні типових практичних
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ситуацій. У виконанні завдань цієї групи студент вільний у виборі
видів і типів завдань, але вони є обов’язковою частиною модуля,
оскільки забезпечують більш ґрунтовну підготовку.
Третя група завдань носить науково-дослідницький характер,
спонукає до якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів,
рекомендована тим з них, хто опанував базовий зміст навчальної
програми і має здібності та інтерес до такої роботи. Ці завдання
складають варіативну частину модуля і їх виконання заохочується
додатковою сумою балів.
Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється шляхом
перевірки його робочого зошита, де виконуються завдання,
передбачені планом самостійної роботи, а також під час поточного
тестування чи співбесіди, у ході яких викладач визначає загальний
рівень засвоєння студентом вузлових питань кожної з тем, винесених
на самостійне опрацювання (4-6 балів за кожну із 3 тем) (зокрема, під
час семінарських занять). Використання тестів для поточного
контролю дозволяє раціонально використовувати навчальний час і
виключити суб’єктивний підхід до оцінки навчальних досягнень
студента.
Водночас, у рамках навчального навантаження студента з
навчальної дисципліни «Право (Адміністративне право)» передбачено
17 годин на виконання індивідуального навчально-дослідного
завдання, тобто на написання есе, реферату чи підготовку презентації
в аудиторії. Наголошуємо на тому, що індивідуальна робота студента
може не дробитися на змістові модулі, а виконуватися упродовж
усього часу вивчення дисципліни, що сприяє її інтегральному
характеру, дозволяє студентам глибше зосередитися на проблемі, що
їх цікавить.
Для ґрунтовного вивчення навчальної дисципліни «Прао
(Адміністративне право)» слід самостійно виконати всі дидактичні
завдання, передбачені її програмою та відповідним методичним
забезпеченням (підготовка словника основних понять і термінів,
тезовий виклад відповідей на теоретичні питання, письмове виконання
практичних завдань для самостійної роботи). У додатковому контролі
засвоєння студентом кожної з тем, винесених на самостійне
опрацювання, потреби не має, оскільки цю функцію виконує рубіжний
контроль (модульна контрольна робота). У ній рівномірно представлений
увесь навчальний матеріал змістового модуля.
Модульна контрольна робота (МКР) складається із різнорівневих
завдань, серед яких основну масу складають тестові. Тестові завдання
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з курсу «Право (Адміністративне право)», орієнтовані на системну
контекстну інтерпретацію тієї чи іншої правової норми чи
конструкції, функціонально спрямовані на розвиток професійного
мислення. Засвоєні студентом знання, якими він оперує шукаючи
правильну відповідь на питання тестового завдання, є необхідною
передумовою виконання останнього, а не самоціллю тестування.
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ЗРАЗОК МОДУЛЬНОГО ЗАВДАННЯ
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
“Полтавський університет економіки і торгівлі”
Кафедра правознавства
Модульна контрольна робота
з дисципліни „Адміністративне право”
Змістовий модуль І
ВАРІАНТ 1
Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Поняття, предмет і метод адміністративного права. Система
адміністративного права.
2. Система адміністративних судів та їх компетенція щодо вирішення
адміністративних справ.
Практичне завдання
Розв’язати тестові завдання:
1. Адміністративне право покликане врегульовувати:
а) майнові відносини та пов’язані з ними немайнові відносини;
б) відносини між роботодавцем та робітником;
в) відносини, що визначають засади існування держави, гілок влади;
г) відносини, пов’язані із притягненням винної особи до
кримінальної відповідальності;
д) відносини у сфері забезпечення органами виконавчої влади і
органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод
і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також в процесі
державного і самоврядного управління в сферах соціальноекономічного й адміністративно-політичного розвитку та охорони
громадського порядку.
2. Адміністративне право є складовою:
а) приватного права;
б) публічного права;
в) приватного права з елементами публічного;
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г) публічного права з елементами приватного;
д) правильної відповіді немає.
3. Адміністративне право – це:
а) найстабільніша галузь;
б) найдосконаліша галузь;
в) найоб’ємніша галузь;
г) наймобільніша галузь;
д) найскладніша галузь.
4. До джерел адміністративного права належить:
а) Кримінальний кодекс України;
б) Конституція України;
в) укази та розпорядження Президента України;
г) Кодекс адміністративного судочинства України;
д) Господарський процесуальний кодекс України.
5. Адміністративне право у системі національного права є:
а) підгалуззю права;
б) інститутом права;
в) самостійною галуззю права;
г) взагалі не входить до системи національного права;
д) займає особливе місце.

Затверджені на засіданні кафедри правознавства
протокол № ___від _______________________
Завідувач кафедрою_______________________
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Поняття,
предмет
і
метод
адміністративного
права.
Співвідношення адміністративного права з іншими галузями
права.
Адміністративно-правові норми, їх особливості, функції та види.
Адміністративно-правові відносини, їх особливості та види.
Підстави виникнення, зміни та припинення адміністративноправових відносин.
Джерела адміністративного права. Адміністративне законодавство
та його систематизація.
Поняття та види суб’єктів адміністративного права.
Громадяни як суб’єкти адміністративного права. Права та
обов’язки громадян у сфері державного управління. Право
громадян на звернення.
Поняття, система органів виконавчої лади та їх адміністративноправовий статус.
Президент України та його повноваження у сфері виконавчої
влади.
Органи місцевого самоврядування та їх адміністративно-правовий
статус.
Поняття державної служби, її завдання, принципи та види.
Посада і посадова особа. Класифікація посад державних
службовців.
Права та обов’язки державних службовців.
Проходження державної служби.
Відповідальність державних службовців.
Поняття, види та правові засади діяльності підприємств, установ,
організацій (підприємств).
Порядок створення і припинення діяльності підприємств.
Суб’єкти управління підприємствами.
Поняття і види об’єднань громадян.
Принципи та умови створення і діяльності об’єднань громадян.
Припинення діяльності об’єднань громадян.
Поняття і види функцій державного управлінн.
Поняття і види форм державного управління.
185

21. Правові акти державного управління та їх класифікація. Дія

правових актів державного управління.
22. Адміністративний договір та його ознаки.
23. Поняття,
види
і
характеристика
методів
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.

управління.
Адміністративний примус.
Поняття, суть та основні риси адміністративної відповідальності.
Принципи адміністративної відповідальності.
Адміністративне правопорушення (проступок) і його склад.
Система та види адміністративних стягнень.
Загальні правила і строки притягнення до адміністративної
відповідальності.
Поняття, зміст і структура адміністративного процесу.
Адміністративне провадження. Характеристика провадження в
окремих адміністративних справах.
Провадження у справах про адміністративні правопорушення:
завдання і порядок, заходи забезпечення.
Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про
адміністративні правопорушення.
Поняття, завдання та принципи адміністративного судочинства.
Система адміністративних судів та їх компетенція щодо
вирішення адміністративних справ.
Поняття та гарантії, способи забезпечення законності і дисципліни
у сфері державного управління.
Контроль і нагляд у державному управлінні.
Прокурорський нагляд та його форми.
Адміністративно-правове регулювання у сфері економіки та його
характеристика.
Суб’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері
економіки.
Адміністративно-правові засоби державного впливу у сфері
економіки.
Державний контроль у сфері економіки.
Організація державного управління промисловістю.
Організаційно-правові засади управління агропромисловим
комплексом. Система органів управління агропромисловим
комплексом.
Організаційно-правові засади управління будівництвом і житловокомунальним господарством.
Організаційно-правові засади управління комунікаціями.
Органи управління транспортом і зв’язком.
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46. Організаційно-правовові
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.
57.
58.
59.
60.

засади
управління
у
сфері
підприємництва. Державна підтримка підприємництва.
Загальна характеристика, зміст та особливості адміністративноправового регулювання в соціально-культурній сфері.
Організаційно-правові засади і система освіти. Органи управління
освітою.
Управління наукою. Органи й організація державного управління
наукою. Наукові заклади і наукові товариства.
Організаційно-правові засади і система органів управління
культурою.
Організаційно-правові засади і система органів управління
охороною здоров’я населення.
Організаційно-правові засади і система органів соціального
захисту населення. Державна політика у справах сім’ї і молоді.
Організаційно-правові засади управління обороною.
Організаційно-правові засади управління національною безпекою.
Організаційно-правові засади управління внутрішніми справами.
Система органів внутрішніх справ. Державний протипожежний
нагляд.
Організаційно-правові засади управління закордонними справами.
Організаційно-правові засади управління юстицією.
Організаційно-правові засади управління інформаційними
ресурсами.
Система органів управління інформаційною сферою.
Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері
інформаційних ресурсів.
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ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Підсумкове оцінювання знань студентів з дисципліни
«Адміністративне право» проводиться за результатами поточного
модульного контролю та іспиту.
Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи
оцінювання, що використовується у ПУЕТ з обов’язковим
переведенням оцінок до національної шкали та шкали ECTS в такому
порядку:
Шкала оцінювання знань студентів за результатами підсумкового
контролю з навчальної дисципліни «Адміністративне право»
(з набору 2012 року)

Сума балів за всі Оцінка за
види навчальної шкалою
діяльності
ECTS
90-100
А
82-89
В
74-81
С
64-73
D
60-63
Е
35-59

FX

0-34

F

Оцінка за національною
шкалою
відмінно
добре
задовільно
незадовільно з можливістю
повторного складання
незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни
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Порядок нарахування балів
відповідно до тем навчальної дисципліни та завдань
для студентів напряму підготовки
6.030401 «Правознавство»

Напрям підготовки 6.030401 «Правознавство». Курс 2.
№
з∕п
1

Назва змістового
модуля, розділу, теми

Вид навчальної роботи

2

3

Бали

4

Змістовий модуль 1-2. Загальна частина
Розділ 1. Адміністративне право як галузь національного
права

1.

2.

1. Відвідування лекції
2. Обговорення
теоретичного питання на
Поняття, предмет, метод семінарському занятті
і система
3. Тестування
адміністративного
права.
4. Виконання завдань,
передбачених планом
самостійної роботи
Разом:
Адміністративно1. Відвідування лекції
правові норми.
2. Обговорення
Адміністративнотеоретичного питання на
правові відносини.
семінарському занятті
3. Тестування
4. Виконання завдань,
передбачених планом
самостійної роботи
Разом:
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1
1
1
3
1
1
1
3

1

3.

4.

2

3

4

Розділ 2. Суб’єкти адміністративного права. Громадяни
як
суб’єкти адміністративного права
Громадяни
та
інші
фізичні
особи
як 1. Відвідування лекції
суб’єкти
2. Обговорення
адміністративного
теоретичного питання на
1
права.
семінарському занятті
3. Тестування
1
4. Виконання завдань,
передбачених планом
1
самостійної роботи
3
Разом:
Органи
виконавчої 1. Відвідування лекції
влади. Органи місцевого
2. Обговорення
самоврядування
теоретичного питання на
1
семінарському занятті
3. Тестування
1
4. Виконання завдань,
передбачених планом
1
самостійної роботи
3
Разом:
Розділ 3. Державна служба та служба в органах місцевого
самоврядування в Україні. Державні службовці як
суб’єкти адміністративного права

5.

Державна служба та
служба
в
органах
місцевого
самоврядування
в
Україні.
Державні
службовці як суб’єкти
адміністративного
права.

1. Відвідування лекції
2. Обговорення
теоретичного питання на
семінарському занятті
3. Тестування
4. Виконання завдань,
передбачених планом
самостійної роботи
Разом:
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1
1
1
3

1

6.

2

3

4. Виконання завдань,
передбачених планом
самостійної роботи
Разом:

7.

Об’єднання громадян як 1. Відвідування лекції
суб’єкти
адміністративного
2. Обговорення
права.
теоретичного питання на
семінарському занятті
3. Тестування
4. Виконання завдань,
передбачених планом
самостійної роботи
Разом:
Розділ 5. Функції, форми та методи державного
управління. Адміністративний примус
1. Відвідування лекції

8.

4

Розділ 4. Підприємства, установи, організації
(підприємства)
та об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного
права
Підприємства, установи, 1. Відвідування лекції
організації
2. Обговорення
(підприємства)
як теоретичного питання на
1
суб’єкти
семінарському занятті
адміністративного
3. Тестування
1
права.

Функції,
форми
та
методи
державного
управління.
Адміністративний
примус.

2. Обговорення
теоретичного питання на
семінарському занятті
3. Тестування
4. Виконання завдань,
передбачених планом
самостійної роботи
Разом:
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1
3
1
1
1
3

1
1
1
3

1

2

3

4

Розділ 6. Адміністративна відповідальність
1. Відвідування лекції
2. Обговорення
теоретичного питання на
семінарському занятті
9.

Адміністративна
відповідальність.

1

3. Тестування

1

4. Виконання завдань,
передбачених планом
самостійної роботи

1

Разом:

3

Розділ 7. Адміністративно-процесуальна діяльність.
Провадження у справах про адміністративні
правопорушення
Адміністративнопроцесуальна діяльність. 1. Відвідування лекції
Провадження у справах 2. Обговорення
про
адміністративні теоретичного питання на
1
правопорушення.
семінарському занятті
10.
3. Тестування
1
4. Виконання завдань,
передбачених планом
1
самостійної роботи
3
Разом:
Розділ 8. Законність і дисципліна в державному
управлінні
1. Відвідування лекції
2. Обговорення
Законність і дисципліна теоретичного питання на
11. в
державному семінарському занятті
управлінні.
3. Тестування
4. Виконання завдань,
передбачених планом
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1
1
1

1

2

3

4

самостійної роботи
Разом:
Модульна контрольна робота І, ІІ

12.

14.

10

Змістовий модуль 3. Особлива частина
Розділ 9. Адміністративно-правове регулювання в сфері
економіки
Адміністративноправове регулювання в 1. Відвідування лекції
сфері економіки.
2. Обговорення
теоретичного питання на
1
семінарському занятті
3. Тестування
1
4. Виконання завдань,
передбачених планом
1
самостійної роботи
Разом:

13.

3

3

Розділ 10. Адміністративно-правове регулювання
в соціально-культурній сфері
Адміністративно1. Відвідування лекції
правове регулювання в
2. Обговорення
соціально-культурній
теоретичного питання на
1
сфері.
семінарському занятті
3. Тестування
1
4. Виконання завдань,
передбачених планом
1
самостійної роботи
3
Разом:
Розділ 11. Адміністративно-правове регулювання
в адміністративно-політичній сфері
Адміністративно1. Відвідування лекції
правове регулювання
в
адміністративно- 2. Обговорення
1
теоретичного питання на
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1

2

політичній сфері.

3

4

семінарському занятті
3. Тестування

1

4. Виконання завдань,
передбачених планом
1
самостійної роботи
3
Разом:
Роділ 12. Адміністративно-правове регулювання
в міжгалузевих сферах
Адміністративно1. Відвідування лекції
правове регулювання
в міжгалузевих сферах. 2. Обговорення
теоретичного питання на
1
семінарському занятті
15.
3. Тестування
1
4. Виконання завдань,
передбачених планом
1
самостійної роботи
3
Разом:
5
Модульна контрольна робота ІІІ
40
Екзамен
100
Разом за семестр
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1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»
Поняття,
предмет
і
метод
адміністративного
права.
Співвідношення адміністративного права з іншими галузями
права.
Принципи адміністративного права.
Система адміністративного права.
Адміністративно-правові норми, їх особливості, класифікація та
реалізація.
Джерела адміністративного права та їх види. Систематизація
адміністративного законодавства.
Адміністративно-правові відносини, їх особливості, структура та
види.
Поняття і види суб’єктів адміністративного права.
Громадяни як суб’єкти адміністративного права та їх
адміністративно-правовий статус.
Права та обов’язки громадян у сфері державного управління. Право
громадян на звернення.
Іноземці, особи без громадянства та їх адміністративно-правовий
статус.
Адміністративно-павовий статус біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту.
Поняття, система органів виконавчої влади та їх види.
Президент України та його повноваження у сфері виконавчої
влади.
Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів
виконавчої влади.
Центральні органи виконавчої влади та їх види.
Місцеві органи виконавчої влади. Відносини місцевих органів
виконавчої влади з органами місцевого самоврядування.
Місцеве самоврядування: поняття, принципи, система органів.
Поняття, принципи та види державної служби.
Посада і посадова особа. Класифікація посад державних
службовців.
Проходження державної служби.
Поняття, види та правові засади діяльності підприємств, установ,
організацій (підприємств).
Порядок створення і припинення діяльності підприємств.
Суб’єкти управління підприємствами.
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23. Поняття і види громадських об’єднань.
24. Принципи та умови створення і діяльності громадських об’єднань.

Припинення діяльності громадських об’єднань.
25. Поняття і види функцій державного управлінн.
26. Поняття і види форм державного управління.
27. Правові акти державного управління та їх класифікація. Дія

правових актів державного управління.
28. Адміністративний договір та його ознаки.
29. Поняття,
види
і
характеристика
методів
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

управління.
Адміністративний примус.
Поняття, суть та основні риси адміністративної відповідальності.
Принципи адміністративної відповідальності.
Адміністративне правопорушення (проступок) і його склад.
Система та види адміністративних стягнень.
Загальні правила і строки притягнення до адміністративної
відповідальності.
Поняття, зміст і структура адміністративного процесу.
Адміністративне провадження. Характеристика провадження в
окремих адміністративних справах.
Провадження у справах про адміністративні правопорушення:
завдання і порядок, заходи забезпечення.
Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про
адміністративні правопорушення.
Поняття, завдання та принципи адміністративного судочинства.
Система адміністративних судів та їх компетенція щодо
вирішення адміністративних справ.
Поняття та гарантії, способи забезпечення законності і дисципліни
у сфері державного управління.
Контроль і нагляд у державному управлінні.
Адміністративно-правове регулювання у сфері економіки та його
характеристика.
Суб’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері
економіки.
Адміністративно-правові засоби державного впливу у сфері
економіки.
Державний контроль у сфері економіки.
Адміністративно-правове регулювання у сфері промисловості.
Адміністративно-правове регулювання у сфері агропромислового
комплексу.

196

48. Адміністратив-правове

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

64.
65.
66.
67.
68.

регулювання
у
сферах
електроенергетичного,
ядерно-промисловового,
вугільнопромислового, торфодобувного та нафтогазового комплексу.
Адміністративно-правове регулювання у сферах транспорту і
зв’язку.
Адміністративно-правове регулювання у сферах будівництва та
житлово-комунального господарства.
Організаційно-правовові
засади
управління
у
сфері
підприємництва. Державна підтримка підприємництва.
Загальна характеристика, зміст та особливості адміністративноправового регулювання в соціально-культурній сфері.
Організація державного управління у сфері праці та соціальної
політики.
Державний контроль та нагляд у сфері праці та соціальної
політики.
Організаційно-правові засади і система освіти. Органи управління
освітою.
Управління наукою. Органи й організація державного управління
наукою. Наукові заклади і наукові товариства.
Організаційно-правові засади і система органів управління
культурою.
Організаційно-правові засади і система органів управління
охороною здоров’я населення.
Організаційно-правові засади і система органів соціального
захисту населення. Державна політика у справах сім’ї і молоді.
Загальна характеристика та особливості державного управління у
сфері адміністративно-політичної діяльності
Організаційно-правові засади управління обороною.
Організаційно-правові засади управління національною безпекою.
Організаційно-правові засади управління внутрішніми справами.
Система органів внутрішніх справ. Державний протипожежний
нагляд.
Організаційно-правові засади управління закордонними справами.
Організаційно-правові засади управління юстицією.
Організаційно-правові засади управління інформаційними
ресурсами.
Система органів управління інформаційною сферою.
Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері
інформаційних ресурсів.
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
Адміністративне корупційне правопорушення – умисне діяння
(бездіяння), що містить ознаки корупції, вчинене військовими
посадовими особами і державними службовцями Міністерства оборони
України та Збройних Сил України, а також особами, які постійно або
тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційнорозпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, за яке законом
установлено, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну
відповідальність.
Адміністративне право як галузь права – це сукупність правових
норм, призначених для регулювання суспільних відносин
управлінського характеру, що складаються переважно у сфері
державного управління в процесі функціонування виконавчої влади, у
сфері місцевого самоврядування, а також у процесі здійснення
внутрішньосистемної управлінської діяльності іншими державними
формуваннями.
Адміністративне правопорушення (проступок) – це протиправна,
винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на
громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на
встановлений порядок управління і за яку законом передбачено
адміністративну відповідальність
Адміністративно-правова норма – це загальнообов’язкове,
формальновизначене
правило
поведінки,
встановлене
або
санкціоноване державою в особі її компетентних органів, призначене
для регулювання суспільних відносин у сфері публічного управління.
Адміністративно-правові відносини – це суспільні відносини, що
складаються під впливом дії адміністративно-правових норм,
учасники яких є носіями прав та обов’язків у сфері публічного
управління
Б
Безпосереднє
підпорядкування –
це
відносини
прямої
організаційної або правової залежності підлеглої особи від її
керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань
прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень,
дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх
виконанням;
Безробiтнi у визначеннi МОП – це особи віком 15-70 pоків (як
зареєстрованi, так i незареєстрованi в державнiй службi зайнятостi),
якi одночасно задовольняють три умови: не мають роботи
(прибуткового заняття), шукають роботу або намагаються
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органiзувати власну справу, готовi приступити до роботи протягом
наступних 2 тижнiв. До цієї категорії належать також особи, що
навчаються за направленнями служби зайнятостi, знайшли роботу i
чекають вiдповiдi або готуються до неї приступити, але на даний
момент ще не працюють.
Безробiтнi за українським законодавством – це громадяни, що не
мають роботи i заробiтку, зареєстрованi в органах служби зайнятостi,
шукають роботу i готовi до неї приступити.
Безробiття – така соцiально-економiчна ситуацiя в суспiльствi, за
якої частина активних працездатних громадян не може знайти роботу,
яку вони здатнi виконувати, що обумовлена переважанням пропозицiї
працi над попитом на неї. Хоча й iснує думка, що безробiття є
стимулятором трудової дисциплiнованостi та активностi працюючого
населення, однак соцiально-економiчнi втрати вiд безробiття
настiльки значнi, що в усьому світi докладаєrься багато зусиль для
його мiнiмiзацiї, i все таки жоднiй країнi не вдається лiквiдувати його
повнiстю. Основними видами безробiття вважаються структурне,
фрикцiйне i циклiчне безробiття.
B
Виробiток – це прямий показник рiвня продуктивностi працi, що
визначається кiлькiстю продукцiї (робiт, послуг), виробленою одним
працiвником за одиницю робочого часу. На пiдприємствi виробiток
може визначатися рiзними способами залежно вiд того, якими
одиницями вимiрюється обсяг продукцiї (натуральними, умовнонатуральними, вартiсними, трудовими).
Вiдповiдальнiсть працiвника – важлива характеристика якостi
робочої сили, що визначається добросовiснiстю, надiйнiстю,
ретельнiстю, якi необхiднi для виконання рiзних виробничих завдань
без шкоди для людей i матерiальних збиткiв, а також свiтоглядом,
достатнiм для того, щоб не допустити виникнення перешкод i
порушень у виробничому процесi та структурнiй органiзацiї.
Г

Громадське об'єднання – це добровільне об'єднання фізичних
осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та
захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема
економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших
інтересів.
Громадська організація – це громадське об'єднання,
засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.
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Громадська спілка – це громадське об'єднання, засновниками
якого є юридичні особи приватного права, а членами
(учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та
фізичні особи.
Д
Державне управління – це нормотворча і розпорядча діяльність
органів виконавчої влади з метою владно-організуючого впливу на
відповідні суспільні відносини і процеси в економічній, соціальнокультурній та адміністративно-політичній сферах, а також внутрішньо
організаційну діяльність апарату державних органів щодо
забезпечення належного виконання покладених на них завдань,
функцій і повноважень.
Джерела адміністративного права – це конкретні форми
зовнішнього вираження його норм, через які ці норми проявляють свій
владно-регулюючий вплив на управлінські стосунки.
Дисциплiна праці – це об’єктивно необхiдна форма зв’язку мiж
працiвниками. Її основна вимога полягає в тому, щоб люди, якi беруть
участь у спiльних або пов’язаних мiж собою процесах працi,
дотримувалися певного чiтко визначеного порядку трудової
поведiнки. У широкому розумiннi дисципліна працi об’єднує трудову,
технологiчну й виробничу дисциплiну i передбачає добросовiсне
виконання працiвниками вcix своїх службових обов’язкiв.
Е
Економiчно активне населення, або робоча сила – вiдповiдно до
методики МОП це частина населення обох статей, яка протягом
певного перiоду забезпечує пропозицiю своєї робочої сили для
виробництва товapiв i надання послуг. Кiлькiсно економiчно активне
населення складається з чисельностi зайнятих економiчною
дiяльнiстю та чисельностi безробiтних.
Eкономічно неактивне населення – за методикою МОП це особи,
якi не можуть бути класифiкованими як «зайнятi» або «безробiтнi».
До складу цiєї категорії належать: учнi, студенти, слухачi, курсанти
денної форми навчання; особи, що одержують пенсiї за віком або на
пiльгових умовах; особи, що одержують пенсiї за iнвалiднiстю; особи,
якi зайнятi в домашньому господарствi, вихованням дiтей та доглядом
за хворими; особи, якi втратили надiю знайти роботу, тобто готовi
приступити до роботи, але припинили її пошуки, оскiльки вичерпали
вci можливостi для її одержання; iншi особи, якi не мають
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необхiдностi або бажання працювати, та тi, що шукають роботу, але
не готовi приступити до неї найближчим часом.
Є
Єдині тарифнi cimки (ЄTC) – це сукупнiсть нормативних
матерiалiв, що мiстять тарифнi коефiцiєнти для вcix категорiй
персоналу пiдприємства. Перевага ЄTC полягає в тому, що вони
будуються на єдинiй методичнiй основi, а тому забезпечують єдиний
пiдхiд до оцiнки вiдмiнностей у працi вcix працiвникiв пiдприємства.
З
Зайнятi економiчною дiяльнiстю – у визначеннi МОП це особи
віком 15-70 pоків, якi виконують роботи за винагороду за наймом на
умовах повного або неповного робочого часу, працюють
iндивiдуально (самостiйно) або в окремих громадян-роботодавцiв, на
власному (сiмейному) пiдприємствi, безоплатно працюючi члени
домашнього господарства, зайнятi в особистому пiдсобному
сiльському господарствi, а також тимчасово вiдсутнi на роботi.
Зайнятiсть – це дiяльнiсть громадян, пов’язана iз задоволенням
особистих i суспiльних потреб, що не суперечить законодавству i, як
правило, приносить заробiток (трудовий доход).
Заробiтна плата – це винагорода, або заробiток, обчислений у
грошовому вираженнi, що його за трудовим договором роботодавець
сплачує працiвниковi за роботу, яку виконано або має бути виконано.
Заробiтна плата додаткова – це винагорода за працю понад
установленi норми, за трудовi успiхи та винахiдливiсть i за особливi
умови працi. Вона включає доплати, надбавки, гарантiйнi та
компенсацiйнi виплати, передбаченi чинним законодавством, премії,
пов’язанi з виконанням виробничих завдань i функцiй.
Заробiтна плата основна – це винагорода за виконану роботу
вiдповiдно до встановлених норм працi (норм часу, виробiтку,
обслуговування, посадових обов’язкiв). Вона встановлюється у
виглядi тарифних ставок (окладiв) i вiдрядних розцiнок для робiтникiв
та посадових окладiв для службовцiв.
Здоров’я – важлива характеристика якостi робочої сили. Стан
здоров’я – це певний piвень досконалостi саморегуляцiї opгaнізму,
фiзичної та соцiальної адаптацiї людини, недопущення й швидкостi
подолання хвороб. Biн проявляєrься в комфортностi фiзичного,
розумового та соцiального самопочуття людини й вiдображається в її
працездатностi.
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І
Інвестиції в людський капiтал – це витрати на створення або
збiльшення запасу здоров’я, знань, навичок, здiбностей, мотивацiй
працiвника заради пiдвищення ефективностi його використання в
трудовiй сферi суспiльного виробництва i зростання доходiв
(заробiткiв) його власника.
Інновацiйнiсть – важлива характеристика якостi робочої сили. Це
готовність працiвника до iнновацiй, тобто здатнiсть до розробки нових
iдей, нових технологiй i нових виробiв, до їх впровадження. Вона
передбачає розвиток наукової творчостi в процесi працi, досягнення
певних значимих результатiв. Для формування iнновацiйностi в
процесi працi вкрай важливий iнновацiйний потенцiал конкретної
органiзацiї, пiдприємства, на якому працює людина, готовність
керiвництва до сприйняття нових iдей.
Інтенсивнiсть праці – характеризує мipy її напруженостi й
визначається кiлькicтю фізичної та розумової eнepгiї людини,
витраченої за одиницю часу. Пiдвищення iнтенсивностi працi має свої
межi, а саме – фiзiологiчнi й психiчнi можливостi людського
органiзму. Нормальна iнтенсивнiсть працi означає таку витрату
життєвої eнepгії людини протягом робочого часу, яку можна повнiстю
поновити до початку наступного робочого дня при реально доступнiй
для цiєї людини якостi харчування, медичного обслуговування,
використання вiльного часу тощо.
Інфраструктура ринку праці – включає державнi й недержавнi
заклади сприяння зайнятостi, кадровi служби пiдприємств i фiрм,
громадськi органiзацiї та фонди, нормативно-правове середовище, що
забезпечують взаємодiю мiж попитом та пропозицiєю працi.
Основною функцiєю iнфраструктури ринку працi є регулювання
вiдносин мiж роботодавцями i працiвниками з приводу оплати працi, її
умов, вирiшення соцiально-трудових конфлiктiв.
К
Квалiфiкацiйнuй довiднuк посад керiвнuкiв, спецiалiстiв i
службовцiв –
є
нормативним
документом,
який
вмiщує
загальногалузевi квалiфiкацiйнi характеристики. В них зазначаються
посадовi обов’язки, вимоги до знань i стажу роботи за спецiальнiстю,
рiвня й профiлю професiйної пiдготовки керiвникiв, спецiалiстiв i
службовцiв. Квалiфiкацiйна характеристика працiвника кожної посади
в цьому довiднику складається з таких трьох роздiлiв: «Посадовi
обов’язки», «Повинен знати», «Квалiфiкацiйнi вимоги». Цей довiдник
призначений для застосування на пiдприємствах з метою забезпечення
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рацiонального розподiлу обов’язкiв, найдоцiльнiшої розстановки й
використання кадрiв керiвникiв, спецiалiстiв i службовцiв, для
визначення
їхнix
посадових
обов’язкiв,
обrрунтування
квалiфiкацiйних вимог при доборi кадрiв, створення резерву та
професiйного навчання кадрiв i для встановлення посадових окладiв.
Квалiфiкацiя працiвнuка – це сукупнiсть його загальної та
спецiальної професiйної освiти, необхiдних знань, умінь, професiйних
навичок i виробничого досвiду для виконання в даних органiзацiйнотехнiчних умовах певних видiв робiт певної складностi.
Компетентність працiвника (професiоналiзм) – це piвeнь його
загальної та професійної пiдготовки, а також широта професiйного
свiтогляду, що дозволяє йому адекватно реагувати на вимоги
конкретного робочого мiсця чи виконуваної роботи, якi постiйно
змiнюються. Компетентнiсть людини залежить вiд її ставлення до
своєї роботи, досвiду, старання та вмiння поповнювати знання.
Компетентнiсть може змiнюватись як у бiк пiдвищення, так i в бiк
зниження.
Кон’юнктура ринку праці – це спiввiдношення попиту й
пропозицiї на ринку працi. Вона обумовлена багатьма чинниками,
серед яких основними є: загальний стан економiки; галузева структура
народного господарства; piвень науково-технiчного розвитку країни;
piвeнь життя населення; загальна мipa розвитку ринкових вiдносин
(багатоукладнiсть економiки, розвиненiсть ринкiв житла, послуг,
цiнних паперiв тощо); стан соцiальної та виробничої iнфраструктури
та iн. Залежно вiд спiввiдношення попиту й пропозицiї розрiзняють
три типи кон’юнктури ринку працi: 1) трудодефiцитна – якщо попит
перевищує пропозицiю; 2) трудонадлишкова – якщо пропозицiя
перевищує попит; 3) рiвноважна – коли попит вiдповiдає пропозицiї.
Конфлікт інтересів – суперечність між особистими інтересами
особи та її службовими повноваженнями, наявність якої може
вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а
також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй
службових повноважень
Кооперування nраці – означає досягнення рацiональних пропорцiй
в затратах працi рiзних видiв i передбачає встановлення рацiональних
соцiально-трудових взаємовiдносин мiж учасниками трудового
процесу, узгодження iнтepeciв людей i цiлей виробництва.
Л
Людський капітал – це сформований або розвинений в результатi
iнвестицiй i накопичений людьми (людиною) певний запас здоров’я,
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знань, навичок, здiбностей, мотивацiй, який цiлеспрямовано
використовується в тiй чи iншiй сферi суспiльного виробництва,
сприяє зростанню продуктивностi працi й завдяки цьому впливає на
зростання доходiв (заробiткiв) його власника.
М
Метод адміністративного права (метод адміністративноправового регулювання) – це сукупність загальних і специфічних
способів, засобів, прийомів, що використовуються законодавцем для
забезпечення регулюючої дії норм адміністративного права
Мiжнародна органiзацiя праці (МОП) – спецiалiзована установа
(нинi працює при Органiзацiї Об’єднаних Нацiй), утворена в 1919 р.,
що проголосила своєю метою вивчення й полiпшення умов працi та
життя трудящих шляхом вироблення конвенцiй та рекомендацiй з
питань трудового законодавства. Мiсце перебування – Женева
(Швейцарiя).
Miнімальнa заробiтна плата – це законодавчо встановлений
розмiр заробiтної плати за просту, неквалiфiковану працю, нижче
якого не може провадитися оплата за виконану працiвником мiсячну,
годинну норми працi (обсяг робiт). До мiнiмальної заробiтної плати не
включаються доплати, надбавки, заохочувальнi й компенсацiйнi
виплати. Мiнiмальна заробiтна плата є державною соцiальною
гарантiєю, обов’язковою на всiй територiї України для пiдприємств
ycix форм власностi й господарювання.
Мобiльнiсть – важлива характеристика якостi робочої сили. Це
здатнiсть i готовність працiвника до професiйних i територiальних
перемiщень. Професiйна мобiльнiсть передбачає готовність
працiвника при необхiдностi змiнити місцe роботи i навіть освоїти
нову для себе професiю. Територiальна мобiльнiсть – готовність i
можливiсть змiнити місцe проживання в пошуках нового мiсця
роботи. Додатковi витрати, що здiйснюються при цьому,
розглядаються як iнвестицiї в людський капiтал.
Н
Неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги,
пільги,послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те
підстав обіцяють,пропонують, надають або одержують безоплатно
чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову;
О
Органiзацiя праці – це, по-перше, система виробничих
взаємозв’язкiв працiвникiв iз засобами виробництва та один з одним,
що утворює певний порядок трудового процесу, який включає: подiл
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працi та її кооперування, органiзацiю робочих місць та їx
обслуговування, впровадження рацiональних прийомiв i методiв
працi, науково обгрунтованих норм працi, її мотивацiю, планування й
облiк; по-друге – це систематична дiяльнiсть людей з впровадження
нововведень в iснуючу органiзацiю працi для приведення її у
вiдповiднiсть iз досягнутим piвнем розвитку науки, технiки й
технологiї.
Освiта – це цiлеспрямований процес виховання й навчання в
iнтepecax людини, суспiльства, держави, що супроводжується
констатацiєю досягнення громадянином встановлених державою
освiтньо-квалiфiкацiйних piвнів.
Охорона праці – це здiйснення комплексу заходiв технiчного
характеру (огородження небезпечних місць на виробництвi,
впровадження безпечної технiки, змiна технологiй з метою ліквідації
небезпечних для життя та здоров’я людини робiт) i санітарногiгiєнiчних заходiв (рацiональне освiтлення, створення сприятливого
мiкроклiмату в виробничих примiщеннях тощо), якi забезпечують
нормальнi умови працi.
П
Подiл праці – це диференцiацiя видiв трудовот дiяльностi мiж
рiзними групами працiвникiв. Подiл працi на пiдприємствi полягає в
закрiпленнi за кожним працiвником i за кожним пiдроздiлом їхнix
обов’язкiв, функцiй, видiв робiт, технологiчних операцiй. Розрiзняють
такi основнi види подiлу працi всерединi пiдприємства:
функцiональний, технологiчний, професiйний, квалiфiкацiйний.
Праця – свiдома, цiлеспрямована створююча дiяльнiсть;
прикладання людиною розумових i фiзичних зусиль для одержання
корисного результату в задоволеннi своїх матерiальних i духовних
потреб; процес перетворення pecypciв природи в цiнностi й блага, що
здiйснюється й керується людиною пiд дiєю як зовнiшнiх стимулiв
(економiчних та адмiнiстративних), так i внутрiшнiх спонукань.
Природний рiвень безробiття – це piвeнь структурного та
фрикцiйного безробiття разом. Фрикцiйне безробiття є результатом
динамiчностi ринку працi, структурне виникає з причин
територiальної або професiйної невiдповiдностi попиту й пропозицiї
на ринку працi. Таким чином природний piвeнь безробiття – це той
мiнiмальний piвeнь безробiття в цьому суспiльствi, який неможливо
зменшити i який вiдповiдає поняттю повної зайнятостi.
Продуктuвнiсть праці – це показник її ефективностi,
результативностi, що характеризуєrься спiввiдношенням обсягу
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продукцiї, робiт чи послуг, з одного боку, та кiлькiстю працi,
витраченої на виробництво цього обсягу, з iншого боку. В залежностi
вiд прямого чи оберненого спiввiдношення цих величин ми маємо два
показники рiвня продуктивностi працi – виробiток i трудомiсткiсть.
Професiйна придатнiсть – важлива характеристика якостi
робочої сили, що виражається сукупнiстю й структурою психiчних i
психофiзiологiчних особливостей людини, необхiдних для досягнення
певного рiвня ефективностi в професiйнiй працi. Професiйна
придатнiсть розвивається в процесi працi на ocнoвi природних даних
людини за наявностi позитивної професійної мотивацiї.
Профорiєнтованiсть – важлива характеристика якостi робочої
сили. Це здатнiсть i стiйкий iнтepec людини до певного виду трудової
дiяльностi, вмiння обирати найдоцiльнiшi для себе професiю та мiсце
роботи з урахуванням своїх психофiзiологiчних характеристик,
iнтepeciв, здiбностей, а також потреб ринку працi в працiвниках
вiдповiдних професiй.
Р
Рентабельнiсть праці (рентабельнiсть витрат на персонал) –
важливий показник ефективностi працi, що визначається як
спiввiдношення прибутку вiд даного виду трудової дiяльностi та
вiдповiдних витрат працi.
Ринок праці – це система суспiльних вiдносин, пов’язаних iз
наймом i пропозицiєю працi, тобто з її купiвлею та продажем; це
також економiчний простiр – сфера працевлаштування, в якiй
взаємодiють покупцi й продавцi працi; i це механiзм, що забезпечує
узгодження цiни та умов працi мiж роботодавцями й найманими
працiвниками та регулює її попит i пропозицiю.
Робоче мiсце – це первинна ланка виробництва, зона прикладання
працi одного або кiлькох (якщо робоче мiсце колективне) виконавцiв,
визначена на основi трудових та iнших дiючих норм i оснащена
необхiдними засобами для трудової дiяльностi.
С
Сегментацiя рuнку працi – це подiл робочих мiсць i працiвникiв
за об’єднуючими ознаками на вiдносно стiйкi й замкнутi сектори, якi
обмежують мобiльнiсть робочої сили своїми кордонами. Дослiдження
ceгментованостi ринку працi призвело до виникнення тeopiї двоїcтостi
ринку працi, згiдно з якою він подiляється на двi частини – первинний
i вторинний.
Системи заробiтної плати – характеризують взаємозв’язок
елементiв заробiтної плати тарифної частини, доплат, надбавок,
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премiй.
Найпоширенiшими
на
вiтчизняних
промислових
пiдприємствах є тaкi системи заробiтної плати: проста почасова;
почасово-премiальна; за мiсячними окладами; проста вiдрядна;
вiдрядно-премiальна; вiдрядно-прогресивна; непряма вiдрядна;
акордна; акордно-премiальна; вiдсоткова та iн.
Схеми посадових окладiв – це сукупнiсть нормативних матерiалiв,
що використовуються для органiзацiї оплати працi керiвникiв,
спецiалiстiв i службовцiв залежно вiд посад, якi вони займають, їхньої
квалiфiкацiї, умов працi, масштабiв i складностi виробництва, обсягiв,
складностi й важливостi робiт. Особливiстю застосування на
пiдприємствi схеми посадових окладiв є розробка штатного розкладу.
Т
Тарифна система – є основою органiзацiї оплати працi. Вона
являє собою сукупнiсть нормативних матерiалiв, за допомогою яких
встановлюється piвeнь заробiтної плати працiвникiв пiдприємства
залежно вiд їхньої квалiфiкацiї, складностi робiт, умов працi. Тарифна
система оплати працi включає: тарифнi сiтки, тарифнi ставки,
надбавки й доплати до тарифних ставок, схеми посадових окладiв i
тарифно-квалiфiкацiйнi характеристики (довiдники). Тарифна система
використовується для розподiлу робiт залежно вiд їx складностi, а
працiвникiв – залежно вiд їхньої квалiфiкацiї та вiдповiдальностi за
розрядами тарифної сiтки. Вона є основою формування й
диференцiацiї розмiрiв заробiтної плати.
Тарифна ciткa – це шкала квалiфiкацiйних розрядiв i тарифних
коефiцiєнтiв, за допомогою яких встановлюється безпосередня
залежнiсть розмiру заробiтної плати працiвникiв вiд їхньої
квалiфiкацiї. Кожному квалiфiкацiйному розряду вiдповiдає тарифний
коефiцiєнт, що показує, у скiльки разiв тарифна ставка цього розряду
перевищує тарифну ставку першого розряду. Тарифний коефiцiєнт
першого розряду завжди дорiвнює одиницi. Кiлькiсть квалiфiкацiйних
розрядiв i коефiцiєнтiв визначається складнiстю виробництва та робiт,
що виконуються, i обумовлюється в колективному договорi.
Тарифиа ставка – це виражений у грошовiй формi абсолютний
розмiр оплати працi за одиницю робочого часу. Тарифна ставка
робiтника першого розряду обумовлюється в колективному договорi й
залежить вiд фiнансових можливостей пiдприємства та вiд умов
оплати, встановлених галузевою та генеральною тарифними угодами.
У будь-якому випадку вона не може бути меншою вiд законодавчо
встановленого розмiру мiнiмальної заробiтної плати. На основi
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тарифної сiтки й тарифної ставки робiтника першого розряду
розраховуються тарифнi ставки кожного наступного розряду.
Трудові ресурси – це частина населення країни, що за своїм
фiзичним розвитком, розумовими здiбностями й знаннями здатна
працювати в народному господарстві. Кiлькiсно вони складаються з
населення працездатного віку кpiм непрацюючих iнвалiдiв i пiльгових
пенсiонерiв, а також iз працюючих в економiцi країни осiб молодших i
старших працездатного віку.
У
Умови праці – це сукупнiсть факторiв виробничого середовища,
що впливають на здоров’я чи працездатнiсть людини в процесi працi.
Вивчення умов працi на конкретному пiдприємствi проводиться
передусiм для їx полiпшення, а якщо це неможливо – для компенсацiї
працiвникам шкiдливого впливу умов працi на їхнє здоров’я у
грошовiй або iншiй формi.
Ф
Фактори зростання продуктивності праці – це вся сукупнiсть
рушiйних сил i причин, що призводять до зростання продуктивностi
працi. Оскiльки праця є процесом взаємодії робочої сили з засобами
виробництва, фактори зростання продуктивностi працi за змiстом
можна подiлити на три групи: соцiально-економiчнi, що визначають
якiсть використовуваної робочої сили; матерiально-технiчнi, що
визначають якiсть засобiв виробництва; органiзацiйно-економiчнi, що
визначають якiсть поєднання робочої сили iз засобами виробництва.
Форми та системи заробiтної плати – це механiзм встановлення
розмiру заробiтку в залежностi вiд кiлькостi та якостi працi, її
результатiв. Обираючи певну форму заробiтної плати та конкретну
систему формування заробiтку, роботодавець управляє iнтенсивнiстю
та якiстю працi конкретних працiвникiв. Розрiзняють двi основнi
форми заробiтної плати – почасову та вiдрядну.
Ч
Чиста приведена вapтicть – економiчна вартість проекту
iнвестицiй (зокрема iнвестицiй в людський капiтал), що
розраховується як рiзниця мiж загальною сумою очiкуваних доходiв
вiд проекту та загальною сумою витрат на нього. При цьому майбутнi
доходи й майбутнi витрати повиннi дисконтуватися, тобто їх
(майбутня) вapтicть повинна приводитися до сьогоднiшньої. Якщо
чиста приведена вapтicть проекту бiльша нуля, то проект можна
вважати доцiльним, тобто він повинен принести прибуток.
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Ш
Штатний розклад – внутрiшнiй нормативний документ
пiдприємства, де зазначено перелiк посад, що є на цьому пiдприємствi,
чисельнiсть працiвникiв за кожною з них i розмiри їxнix мiсячних
посадових окладiв.
Я
Якiсть робочої сили – це сукупнiсть людських характеристик, що
проявляються в процесi працi та включають в себе квалiфiкацiю й
особистi якостi працiвника: стан здоров’я, розумовi (iнтелектуальнi)
здiбностi,
здатнiсть
адаптуватися,
гнучкiсть,
мобiльнiсть,
мотивованiсть, iнновацiйнiсть, професiйну придатнiсть, моральнiсть
тощо.
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