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Анотація навчальної дисципліни 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства адміністративне право є 

однією з фундаментальних галузей публічного права, що здійснює науковий 

супровід трансформаційних процесів, зміст якого полягає, зокрема у 

встановленні закономірностей адміністративної реформи; забезпеченні 

програмно-політичних висновків правовим обґрунтуванням; генеруванні 

законодавчих й організаційних ініціатив; правовій експертизі здійснюваних 

заходів тощо. Внаслідок такого супроводу відбувається об’єктивно 

обумовлене євроінтеграційним вибором України, а також потребою змін в 

ідеології функціонування держави, оновлюється адміністративно-правова 

доктрина. У практичну площину переводяться теоретичні доробки щодо 

інструментів організації і здійснення публічної влади, зокрема інституцій 

публічного адміністрування.  

Адміністративне право є однією з галузей правової науки, а також 

однією з фундаментальних юридичних дисциплін, яка передбачає вивчення 

складного комплексу теоретичних положень, правових інститутів і 

нормативного матеріалу щодо регламентації відносин адміністративних 

зобов’язань у виконавчо-розпорядчій діяльності публічної адміністрації. 
Адміністративне право має за мету розкриття сутності та змісту 

публічного адміністрування як одного із найскладніших видів діяльності 

широкого кола суб’єктів, насамперед публічної адміністрації; його 

нерозривного зв’язку з публічною владою, ознайомлення з системою органів 

і установ публічної адміністрації та їх повноваженнями; з джерелами 

адміністративного права, з системою найважливіших адміністративно-

правових актів та їх змістом, а також з впровадженням в адміністративний 

простір Концепції адміністративної реформи в Україні, відповідно до якої 

метою реформаторських зусиль є зміна взаємовідносин держави і 

громадянина, у яких державі відведена функція своєрідного «сервісного 

центру» обслуговування інтересів суспільства й особистості, а 

адміністративному праву – функція юридичного забезпечення такого 

обслуговування. 

Зміст навчальної дисципліни розкривається у темах таких розділів: 

Адміністративне право як галузь національного права. Суб’єкти 

адміністративного права. Підприємства, установи та інші колективні 

суб’єкти адміністративного права. Публічна служба. Державна служба та 

служба в органах місцевого самоврядування. Форми і методи публічного 

адміністрування. Адміністративна відповідальність. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 

На современном этапе развития общества административное право 

является одной из фундаментальных отраслей публичного права, которое 



4 

 

осуществляет научное сопровождение трансформационных процессов, 

содержание которого заключается, в частности в установлении 

закономерностей административной реформы; обеспечении программно-

политических выводов правовым обоснованием; генерировании 

законодательных и организационных инициатив; правовой экспертизе 

осуществляемых мероприятий и тому подобное. В результате такого 

сопровождения происходит объективно обусловлено евроинтеграционным 

выбором Украины, а также потребностью изменений в идеологии 

функционирования государства, обновляется административно-правовая 

доктрина. В практическую плоскость переводятся теоретические доработки 

относительно инструментов организации и осуществления публичной 

власти, в частности институций публичного администрирования. 

Административное право является одной из областей правовой науки, а 

также одной из фундаментальных юридических дисциплин, которая 

предусматривает изучение сложного комплекса теоретических положений, 

правовых институтов и нормативного материала относительно 

регламентации отношений административных обязательств в исполнительно-

распорядительной деятельности публичной администрации. 

Административное право имеет целью раскрытие сущности и 

содержания публичного администрирования как одного из самых сложных 

видов деятельности широкого круга субъектов, в первую очередь публичной 

администрации; его неразрывной связи с публичной властью, ознакомление с 

системой органов и учреждений публичной администрации и их 

полномочиями; с источниками административного права, с системой 

важнейших административно-правовых актов и их содержанием, а также с 

внедрением в административное пространство Концепции административной 

реформы в Украине, в соответствии с которой целью реформаторских усилий 

является изменение взаимоотношений государства и гражданина, в которых 

государству отведенная функция своеобразного "сервисного центра" 

обслуживания интересов общества и личности, а административному праву – 

функция юридического обеспечения такого обслуживания. 

Содержание учебной дисциплины раскрывается в таких разделах: 

Административное право как отрасль национального права. Субъекты 

административного права. Предприятия, учреждения и другие коллективные 

субъекты административного права. Публичная служба. Государственная 

служба и служба в органах местного самоуправления. Формы и методы 

публичного администрирования. Административная ответственность. 

 

Annotation of educational discipline 

 

At the present stage of society development, administrative law is one of the 

fundamental branches of public law, which provides scientific support for 

transformation processes, the content of which includes, in particular, establishing 
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consistent pattern of administrative reform; providing political programme 

conclusions with legal justification; generating legislative and organizational 

initiatives; legal expertise of ongoing activities and the like. As a result of such 

support, the state functioning, objectively caused by the European integration 

choice of Ukraine, as well as by the need for changes in the ideology, takes place; 

the administrative and legal doctrine is updated. Theoretical refinements regarding 

the tools for organizing and exercising public power, in particular, public 

administration institutions, are extrapolated into practice. 

Administrative law is one of the areas of legal science, as well as one of the 

fundamental legal disciplines, which implies the study of a complex set of 

theoretical provisions, law institutes and normative material regarding the 

regulation of relations between administrative responsibilities in the executive and 

administrative activities of public administration. 

Administrative law aims to reveal the essence and content of public 

administration as one of the most difficult types of activities of a wide range of 

subjects, primarily of public administration; its inextricable connection with public 

authorities, familiarization with the system of public administration bodies and 

institutions and their powers; with the sources of administrative law, with the 

system of the most important administrative legal acts and their content, as well as 

with the introduction of the Concept of Administrative Reform in Ukraine into the 

administrative space, according to which the goal of reform efforts is to change the 

relationship between the state and the citizen, in which the state has a function of a 

sort of "service centre" serving the interests of society and the individual, while the 

administrative law performs the function of legal support for such services. 

The content of the discipline is developed in the following sections: 

Administrative law as a branch of national law. Subjects of administrative law. 

Enterprises, institutions and other collective subjects of administrative law. Public 

service. Public service and service in bodies of local self-government. Forms and 

methods of public administration. Administrative liability. 

 

 
 



6 

 

ВСТУП 

 
  Програма навчальної дисципліни «Адміністративне право» укладена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів 
початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти спеціальності 081 «Право» 
освітня програма «Право» освітня програма «Право», затвердженої Вченою 
радою ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 
31 серпня 2020 року, протокол № 9, та введеної в дію з 1 вересня 2020 року 
наказом ректора по університету від «01» вересня 2020 року № 114-Н. 

На сучасному етапі розвитку суспільства адміністративне право є 

однією з фундаментальних галузей публічного права, що здійснює науковий 

супровід трансформаційних процесів, зміст якого полягає, зокрема у 

встановленні закономірностей адміністративної реформи; забезпеченні 

програмно-політичних висновків правовим обґрунтуванням; генеруванні 

законодавчих й організаційних ініціатив; правовій експертизі здійснюваних 

заходів тощо. Внаслідок такого супроводу відбувається об’єктивно 

обумовлене євроінтеграційним вибором України, а також потребою змін в 

ідеології функціонування держави, оновлюється адміністративно-правова 

доктрина. У практичну площину переводяться теоретичні доробки щодо 

інструментів організації і здійснення публічної влади, зокрема інституцій 

публічного адміністрування. Адміністративне право є однією з галузей 

правової науки, а також однією з фундаментальних юридичних дисциплін, 

яка передбачає вивчення складного комплексу теоретичних положень, 

правових інститутів і нормативного матеріалу щодо регламентації відносин 

адміністративних зобов’язань у виконавчо-розпорядчій діяльності публічної 

адміністрації. 

Предметом цієї дисципліни є забезпечення вивчення суспільних 

відносин, які виникають з метою реалізації і захисту прав, свобод та інтересів 

приватних осіб, утворення нормальних умов для функціонування суспільства 

і держави. 

Мета навчальної дисципліни «Адміністративне право» полягає у 

засвоєнні сутності та змісту публічного адміністрування як одного із 

найскладніших видів діяльності широкого кола суб’єктів, насамперед 

публічної адміністрації; його нерозривного зв’язку з публічною владою, 

ознайомлення з системою органів і установ публічної адміністрації та їх 

повноваженнями; з джерелами адміністративного права, з системою 

найважливіших адміністративно-правових актів та їх змістом, а також з 

впровадженням в адміністративний простір Концепції адміністративної 

реформи в Україні, відповідно до якої метою реформаторських зусиль є зміна 

взаємовідносин держави і громадянина, у яких державі відведена функція 

своєрідного «сервісного центру» обслуговування інтересів суспільства й 

особистості, а адміністративному праву – функція юридичного забезпечення 

такого обслуговування. 
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Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійної 

програми: 

загальні: 

− здатність до навчання з деяким ступенем автономії; 

− здатність застосовувати знання на практиці у стандартних та окремих 

нестандартних ситуаціях; 

− здатність знаходити творчі рішення або відповіді на чітко визначені та 

абстрактні проблеми на основі ідентифікації та застосування даних; 

спеціальні (фахові, предметні): 

− здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з 

таких галузей права, як конституційне право, адміністративне право, 

цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне 

процесуальне право; 

− здатність до застосування норм матеріального і процесуального права 

при моделюванні правових ситуацій, окремих процедур; 

− здатність кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти, 

реалізовувати норми права у конкретних сферах професійної діяльності та 

самостійно розробляти юридичні документи; 

− здатність вільно володіти юридичною термінологією, та основами 

юридичної техніки. 

− здатність юридично правильно кваліфікувати факти та обставини; 

− здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції, 

здійснювати публічні виступи, брати участь в дискусіях з правових питань; 

− здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих 

способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної 

етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних 

даних та конфіденційної інформації; 

− здатність до аналізу актів законодавства та судової практики, практики 

діяльності інститутів публічної влади. 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної 

програми: 

− визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці заздалегідь 

невідомих умов та обставин; 

− здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання; 

− формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 

проблеми. Оцінювати недоліки і переваги аргументів; 

− давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 

достатньою обґрунтованістю; 

− використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин; 
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− самостійно визначати ті обставини, у з'ясуванні яких потрібна 

допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій; 

− демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права; 

− застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки; 

− готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до 

правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях; 

− надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 

 

Навчальна дисципліна є нормативною. 

Форма підсумкового контролю знань: екзамен. 

 

Програмний зміст навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО 

І ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ 

Розділ 1. Адміністративне право як галузь національного права 

Сутність, зміст публічної влади та її структура. Влада Українського 

народу. Сутність, зміст публічного інтересу. Приватний інтерес. Сутність, 

зміст публічного управління та форми його здійснення. Публічне 

адміністрування як форма здійснення публічної влади в публічних інтересах. 

Суб’єкти публічного адміністрування. 

Сутність, зміст публічного майна та його види. Використання 

публічного майна та розпорядження ним. Права та обов’язки приватних осіб 

щодо публічного майна. Відчуження публічного майна. 

Публічне право та його сутність. Співвідношення публічного і 

приватного права. Теорія субординації (теорія влади-підпорядкування). 

Спеціально-правова теорія. Двоступенева (дворівнева) теорія. 

Адміністративне право в галузевій системі класифікації правової системи. 

Сутність адміністративного права. Призначення, мета і завдання 

адміністративного права. Предмет адміністративного права. Метод 

адміністративно-правового регулювання суспільних відносин. 

Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права. 

Поняття та значення принципів адміністративного права. Система 

принципів адміністративного права. Класифікація принципів 

адміністративного права. Принцип верховенства права як основоположний 

принцип адміністративного права та його співвідношення з принципом 

законності. Принципи належного врядування та належної адміністрації. 

Базові (матеріальні) принципи належної адміністрації. Процедурні 

(процесуальні) принципи належної адміністрації 
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Система адміністративного права. Галузевий та інституційний способи 

побудови системи адміністративного права. 

Становлення та розвиток адміністративного права. Передумови 

виникнення адміністративного права. Камералістика. Поліцейське право в 

країнах Західної Європи. Становлення та розвиток поліцейського та 

адміністративного права на українських землях ХІХ – початку ХХ століття. 

Трансформація поліцейського права в адміністративне право. 

Адміністративне право сучасної Української держави. 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 адміністративно-правових 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 норм адміністративного 

права (додержання (дотримання), виконання, використання, застосування). 

Вимоги до застосування норм адміністративного права. 

Поняття, особливості та класифікація адміністративно-правових 

відносин. Структура адміністративно-правових відносин. Суб’єкти 

адміністративно-правових відносин. Об’єкти адміністративно-правових 

відносин. Зміст адміністративно-правових відносин. Юридичні факти як 

підстава виникнення адміністративно-правових відносин.  

Поняття, система та види джерел адміністративного права. 

Формалізовані національні та міжнародні джерела адміністративного права. 

Конституція України як акт найвищої юридичної сили і джерело 

адміністративного права. Міжнародні нормативно-правові акти у системі 

джерел адміністративного права. Конвенції. Міжнародні договори. 

Директиви. Правові акти Європейського Союзу як джерело 

адміністративного права України. Джерела asguis communautaire. Регламенти 

Європейського парламенту та Ради. Акти «м’якого» права.  

Закони України та інші кодифіковані акти як джерела 

адміністративного права. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела 

адміністративного права. Постанови Верховної Ради України. Укази 

Президента України. Акти Кабінету Міністрів України. Акти центральних 

органів виконавчої влади. Акти місцевих органів виконавчої влади. Акти 

органів влади Автономної Республіки Крим. Акти органів місцевого 

самоврядування. Рішення органів судової влади у системі джерел 

адміністративного права. Рішення Конституційного Суду України. 

Постанови Верховного Суду. Рішення вищих спеціалізованих судів України. 

Рішення пленумів вищих спеціалізованих судів. Рішення Європейського суду 

з прав людини. Неформалізовані джерела адміністративного права. Норми 

моралі, звичаї і традиції, правова доктрина. 
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МОДУЛЬ 2. СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

Розділ 2. Суб’єкти адміністративного права.  

Суб’єкти адміністративного права. Суб’єкти адміністративних 

правовідносин. Адміністративна правосуб’єктність. Адміністративна 

правоздатність. Адміністративна дієздатність. Адміністративна 

деліктоздатність. Деліктоздатність юридичних осіб. Система та види 

суб’єктів адміністративного права. Класифікація суб’єктів адміністративного 

права. Індивідуальні та колективні суб’єкти адміністративного права. 

Адміністративно-правовий статус.  

Громадяни України та інші фізичні особи як суб’єкти 

адміністративного права. Адміністративно-правовий статус громадян та 

інших фізичних осіб. Адміністративна правоздатність. Адміністративна 

дієздатність. Обставини, що характеризують адміністративну дієздатність 

фізичних осіб. Вік. Повна, обмежена і часткова адміністративна дієздатність. 

Права фізичних осіб у сфері публічного управління. Особисті (громадянські) 

права і свободи фізичних осіб. Політичні права і свободи фізичних осіб. 

Звернення громадян. Пропозиція(зауваження), заява(клопотання), скарга. 

Соціально-економічні права фізичних осіб. Адміністративно-правові 

обов’язки фізичних осіб. 

Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства. 

Адміністративно-правовий статус біженців та осіб, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту. 

Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань. Поняття та 

ознаки громадських об’єднань. Види громадських об’єднань. Принципи та 

умови створення і діяльності громадських об’єднань. Права громадських 

об’єднань. Припинення діяльності громадських об’єднань. Відповідальність 

за порушення законодавства про громадські об’єднання. 

Поняття політичних партій. Принципи та умови створення і діяльності 

політичних партій. Права політичних партій. Припинення діяльності 

політичних партій. Відповідальність за порушення законодавства про 

політичні партії. 

Президент України як суб’єкт адміністративного права. 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 

Адміністрації Президента України. 

Поняття та ознаки органів виконавчої влади. Система органів 

виконавчої влади та засади її структурної побудови. Класифікація органів 

виконавчої влади за різними критеріями. Кабінет Міністрів України як 

вищий орган виконавчої влади. Центральні органи виконавчої влади. Місцеві 

органи виконавчої влади. Органи виконавчої влади Автономної Республіки 

Крим та їх адміністративно-правовий статус. Місцеві (територіальні) органи 



11 

 

центральних органів виконавчої влади. Військово-цивільні адміністрації. 

Підстави формування, функції та повноваження військово-цивільних 

адміністрацій. 

Органи влади Автономної Республіки Крим як суб’єкти 

адміністративного права. Система органів влади Автономної Республіки 

Крим та її особливості. Верховна Рада Автономної Республіки Крим. 

Порядок формування та діяльність Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим. Рада Міністрів Автономної Республіки Крим. Міністерства 

Автономної Республіки Крим. Республіканські комітети Автономної 

Республіки Крим та інші органи виконавчої влади Автономної Республіки 

Крим. Органи виконавчої влади зі спеціальним статусом Автономної 

Республіки Крим. Фонд майна Автономної Республіки Крим. 

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим. 

Поняття місцевого самоврядування. Представницькі та виконавчі 

органи місцевого самоврядування. Адміністративно-правові повноваження 

сільських, селищних, міських рад. Адміністративно-правові 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. 

Суб’єкти делегованих повноважень. Особи, яким делеговані функції 

органу державної влади або органу місцевого самоврядування. Види осіб, 

яким делеговані функції органу державної влади або органу місцевого 

самоврядування. Уповноважений Верховної Ради України, Урядовий 

уповноважений з питань антикорупційної політики, Представник Уряду 

України в Євразійській економічній комісії та інші. 

 

Розділ 3. Підприємства, установи та інші колективні суб’єкти 

адміністративного права. 

Юридичні особи публічного права, які не мають статусу органу 

публічної влади. Система юридичних осіб публічного права, які не мають 

статусу органу публічної влади. Підприємства, установи та інші юридичні 

особи публічного права, які не мають статусу органу публічної влади (далі 

підприємства, установи публічного права). Види та правові засади діяльності 

підприємств, установ публічного права. Утворення і державна реєстрація 

підприємств, установ публічного права. Ліцензування діяльності 

підприємств, установ публічного права. Управління підприємствами, 

установами публічного права. Суб’єкти управління підприємствами 

установами публічного права. Адміністративно-правові гарантії 

самостійності підприємств, установ публічного права. Контроль за 

діяльністю підприємств, установ публічного права. Відповідальність 

підприємств, установ публічного права. Ліквідація та реорганізація 

підприємств, установ публічного права. 
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Фонди публічного права, які не мають статусу органу публічної влади 

(далі фонди публічного права). Види фондів публічного права. 

Суб’єкти (утворення), які не мають ознак юридичної особи. Структурні 

підрозділи державних і недержавних органів, підприємств, установ, загальні 

збори громадян за місцем проживання, лічильна комісія.  

 

Розділ 4. Публічна служба. Державна служба та служба в органах 

місцевого самоврядування.  

Публічна служба та публічні службовці. Поняття та сутність публічної 

служби. Ознаки публічної служби. Види публічної служби. Правовий статус 

публічних службовців. Права та обов’язки публічних службовців. Заборони 

та обмеження щодо діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування. 

Поняття, ознаки державної служби, її завдання, принципи та види. 

Поняття державного службовця. Посада державної служби. Класифікація 

посад державної служби. Категорії посад державної служби. Ранги 

державних службовців. Адміністративно-правовий статус державних 

службовців. Адміністративна правоздатність і адміністративна дієздатність 

державних службовців. Права державних службовців у сфері публічного 

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. Адміністративно-правовий статус посадових осіб/службовців 

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. 

 

МОДУЛЬ 3. ФОРМИ І МЕТОДИ ПУБЛІЧНОГО 

АДМІНІСТРУВАННЯ. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

 

Розділ 5. Форми і методи публічного адміністрування 

Поняття та ознаки форм публічного адміністрування, іх 

співвідношення з методами публічного адміністрування. Вимоги до 

використання форм публічного адміністрування. Класифікація форм 

публічного адміністрування. Правові форми публічного адміністрування. 

Встановлення норм права (видання нормативних актів публічного 

адміністрування, адміністративна правотворчість). Застосування норм права 
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(видання ненормативних актів публічного адміністрування, актів 

застосування норм права). Укладання адміністративних договорів. 

Здійснення реєстраційних та інших юридично значущих дій. Неправові 

форми публічного адміністрування. Провадження організаційних дій. 

Виконання матеріально-технічних операцій.  

Поняття, значення та ознаки нормативних (нормативно-правових) 

актів. Класифікація нормативних актів. Вимоги до нормативних актів та 

наслідки недотримання таких вимог. Дефектні нормативні акти. Нікчемні 

нормативні акти. Заперечні нормативні акти.  

Поняття, значення та ознаки адміністративних (індивідуальних) актів. 

Класифікація адміністративних актів. Порядок (процедура) прийняття 

адміністративних актів. Поняття, стадії процедури прийняття 

адміністративних актів. Види та зміст стадій процедури прийняття 

адміністративного акта. Етапи, процедурні дії, процедурні рішення. 

Суб’єктний склад процедури прийняття адміністративних актів. Вимоги до 

процедури прийняття адміністративних актів. Прийняття акта на підставі, у 

межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України. Використання повноваження з метою, з якою це повноваження 

надано. Обґрунтованість адміністративного акта. Безсторонність 

(неупередженість). Добросовісність і розсудливість. Рівність перед законом. 

Пропорційність. Урахування права особи на участь у процесі прийняття 

рішення. Право особи бути вислуханою. Право на доступ до матеріалів 

справи. Право особи на допомогу та представництво. Своєчасність прийняття 

адміністративного акта. Закон України «Про звернення» і процедура видання 

адміністративного акта. Чинність адміністративного акта. Способи доведення 

адміністративного акта до адресата. Дія адміністративного акта у часі. 

Виконання адміністративного акта. Закінчення строку дії адміністративного 

акта. Дострокове припинення дії адміністративного акта. Умови та визнання 

адміністративного акта правомірним. Дефектність адміністративного акта та 

її наслідки. Заперечний адміністративний акт. Нікчемний адміністративний 

акт. Формально незаконний адміністративний акт. 

Поняття та ознаки адміністративного договору. Місце та значення 

адміністративного договору серед інших форм адміністративної діяльності 

суб’єктів публічного адміністрування. Адміністративні договори у судовій 

практиці. Класифікація адміністративних договорів. Передумови укладення 

адміністративного договору. Види передумов укладення адміністративного 

договору. Нормативні передумови укладення адміністративного договору. 

Програмно-цільові передумови укладення адміністративного договору. 

Компетенційні передумови укладення адміністративного договору. 

Адміністративно-процедурні передумови укладення адміністративного 

договору. Підстави укладення адміністративного договору. 

Адміністративний розсуд у діяльності публічної адміністрації, його 

доктринальне та нормативне розуміння. Поняття адміністративного розсуду 
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та його види. Дискреційні повноваження. Дискреційне право. Вимоги до 

застосування адміністративного розсуду. Законодавчі уповноваження на 

адміністративний розсуд. Оприлюднення норм, що уповноважують на 

адміністративний розсуд. Достатність юридичної визначеності уповноважень 

на адміністративний розсуд. Обов’язок застосування адміністративного 

розсуду. Обов’язок публічної адміністрації дотримуватися мети 

уповноваження на адміністративний розсуд. Обов’язок публічної 

адміністрації ретельно зважити юридичну значущість кожного елемента 

справи. Обов’язок публічної адміністрації дотримуватися принципу рівності. 

Обов’язок публічної адміністрації дотримуватися критеріїв розсудливості. 

Обов’язок публічної адміністрації  

Обов’язок публічної адміністрації застосовувати принцип 

пропорційності (розмірності чи адекватності). Обов’язок публічної 

адміністрації обґрунтовувати свої дії. Судовий контроль за застосуванням 

адміністративного розсуду. 

Електронне урядування як інноваційна форма публічного 

адміністрування. Поняття електронного урядування. Елементи електронного 

урядування. Співвідношення понять «електронне урядування», «електронна 

держава», «електронна демократія», «електронний парламент», «електронний 

уряд», «електронний суд».  

Поняття й ознаки адміністративної процедури. Види адміністративної 

процедури.. Принципи адміністративної процедури. Система принципів 

адміністративної процедури. Рівність перед законом, доступ до інформації, 

право на допомогу та представництво, право бути вислуханим, ефективність, 

оперативність (розумні строки), вмотивованість рішення, ефективний засіб 

захисту. 

Суб’єкти адміністративної процедури. Адміністративний орган як 

основний суб’єкт адміністративної процедури.  

Стадії адміністративної процедури. Ініціювання та початок 

провадження. Підготовка справи до розгляду. Розгляд і вирішення справи. 

Оформлення адміністративного акта, доведення до відома адресатів та 

заінтересованих осіб. Перегляд адміністративного акта. 

Поняття, ознаки адміністративних послуг. Класифікація 

адміністративних послуг. Відмінність адміністративних послуг від інших 

видів послуг у публічній сфері. Суб’єкти відносин щодо надання 

адміністративних послуг. Суб’єкт звернення. Суб’єкт надання 

адміністративних послуг. Центр надання адміністративних послуг. 

Адміністратор. Єдиний державний портал надання адміністративних послуг. 

Порядок надання адміністративних послуг. Стадії процедури надання 

адміністративних послуг. Документи та дії, що супроводжують процедуру 

надання адміністративних послуг. Строки надання адміністративних послуг. 

Плата за надання адміністративних послуг (адміністративний збір). Вимоги 

до якості надання адміністративних послуг. 
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Поняття та особливості методів публічного адміністрування 

(адміністративно-правові методи). Класифікація методів публічного 

адміністрування залежно від конкретного засобу, який використовується для 

розв’язання управлінських завдань. Адміністративні (позаекономічні, 

безпосереднього управлінського впливу) та економічні (опосередкованого 

управлінського впливу) методи. Класифікація методів публічного управління 

залежно від потреб управлінського процесу. Методи переконання, 

заохочення, примусу. Співвідношення переконання, заохочення і примусу в 

публічному адмініструванні. 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 публічного 

адміністрування. 

 

Розділ 6. Адміністративна відповідальність 

Поняття, сутність та ознаки адміністративної відповідальності. 

Відокремлення адміністративної відповідальності від інших видів юридичної 

відповідальності. Підстави адміністративної 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. 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 
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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. 
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