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В С Т У П  
 
Адміністративне право – навчальна дисципліна, метою 

вивчення якої є опанування студентами знань про правове за-
безпечення реалізації прав, свобод та інтересів громадян у від-
носинах з органами державного управління (їх представника-
ми), порядок здійснення державного управління, його форми і 
методи, особливості управлінського впливу в різних сферах су-
спільного життя. 

Навчання відбувається у формі лекцій, практичних  
занять, індивідуальних і групових консультацій, виконання  
студентами самостійних завдань, їх участі в науково-дослідній 
роботі. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти 
п о в и н н і: 

з н а т и  предмет, метод і систему адміністративного 
права, зв’язок цієї галузі права з іншими галузями права; основ- 
ні проблеми науки адміністративного права; поняття та особли-
вості адміністративно-правових норм і відносин; суб’єктів  
адміністративного права та елементи їх статусу; функції, форми 
і методи державного управління; поняття адміністративного 
примусу та види його заходів; поняття та основні риси адмініс-
тративної відповідальності; поняття, сутність та підстави  
дисциплінарної відповідальності за адміністративним правом; 
поняття, загальні риси та структуру адміністративного процесу; 
сутність адміністративної юстиції, поняття та завдання адмініс-
тративного судочинства в Україні; способи забезпечення закон-
ності і дисципліни в державному управлінні; поняття та види 
адміністративно-правових режимів; правові засади і організа-
цію управління економікою, соціально-культурним будівницт-
вом та адміністративно-політичною діяльністю; 

у м і т и  використовувати отримані знання в практич-
ній діяльності; вільно орієнтуватися в системі нормативно-
правових актів, які регламентують відносини у сфері державно-
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го управління; аналізувати й коментувати відповідні норматив-
ні положення; прогнозувати напрями здійснення реформ у за-
значеній сфері; користуватися сучасною науковою і спеціаль-
ною літературою, електронними юридичними базами даних, 
іншими інформаційними джерелами. 

Зважаючи на чисельність нормативно-правових актів, 
що регламентують відносини у сфері державного управління, 
при вивченні навчальної дисципліни “Адміністративне право” 
студентам пропонується здійснювати пошук необхідних актів 
на Інтернет-сайті: zakon.rada.gov.ua. 
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З М І С Т 
 

І. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ 
ПРАВО 

 
Державне управління і виконавча влада 
 

Управління як соціальне явище. Мета та види управління. 
Поняття, сутність і ознаки державного управління. Суб’єкти та 
об’єкти державного управління. Принципи державного управлін-
ня, їх види. Сутність виконавчої влади. Співвідношення виконав-
чої влади, державного управління та адміністративного права. 

 
Предмет, метод і система адміністративного права 
 

Адміністративне право як галузь права. Предмет адміні-
стративного права. Зв’язки адміністративного права з іншими 
галузями права. Метод адміністративного права. Принципи ад-
міністративного права, особливості їх класифікації. Система 
адміністративного права. Наука адміністративного права. 

 
Адміністративно-правові норми 
 
Поняття адміністративно-правової норми. Особливості 

норм адміністративного права. Структура норм адміністратив-
ного права. Види адміністративно-правових норм. Реалізація 
адміністративно-правових норм. Поняття джерела адміністра-
тивного права. Система та види джерел адміністративного пра-
ва. Конституція як основне джерело адміністративного права. 
Систематизація адміністративного права. 

 
Адміністративно-правові відносини 
 
Поняття адміністративно-правових відносин. Особливо-

сті адміністративно-правових відносин. Види адміністративно-
правових відносин. Суб’єкти та об’єкти адміністративно-
правових відносин. Підстави виникнення, зміни або припинен-
ня адміністративно-правових відносин. 
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II. СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 
 
Громадяни – суб’єкти адміністративного права 
 
Поняття та складові адміністративно-правового статусу 

громадянина. Адміністративна правоздатність громадянина. 
Адміністративна дієздатність громадянина. Права та обов’язки 
громадян у сфері державного управління. Особливості адмініс-
тративно-правового статусу іноземців та осіб без громадянства. 

 
Органи виконавчої влади 
 
Поняття, ознаки та правове становище органів виконав-

чої влади. Місце органів виконавчої влади в системі державно-
го апарату. Види органів виконавчої влади. Система органів 
виконавчої влади. 

Кабінет Міністрів України в системі органів державної 
влади. Основні завдання Кабінету Міністрів України. Правові 
засади діяльності Кабінету Міністрів України. Склад і порядок 
формування Кабінету Міністрів України. Компетенція та форми 
діяльності Кабінету Міністрів України. Акти Кабінету Мініст-
рів України. Повноваження Кабінету Міністрів України у від-
носинах з органами виконавчої влади, Президентом України, 
Верховною Радою України та її органами. Відносини Кабінету 
Міністрів України з іншими державними органами, органами 
місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями. 

Центральні органи виконавчої влади, їх види. Міністер-
ства в системі центральних органів виконавчої влади. Інші 
центральні органи виконавчої влади в організаційно-правовому 
механізмі виконавчої влади.  

Система місцевих органів виконавчої влади. Правові за-
сади організації та діяльності місцевих органів виконавчої вла-
ди. Основні завдання і функції місцевих органів виконавчої 
влади. Принципи і форми діяльності місцевих органів виконав-
чої влади. Повноваження місцевих державних адміністрацій. 
Акти місцевих державних адміністрацій. Територіальні органи 
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. 
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Органи місцевого самоврядування 
 
Адміністративно-правовий статус органів місцевого са-

моврядування. Повноваження і форми діяльності органів місце-
вого самоврядування. Власні та делеговані повноваження орга-
нів місцевого самоврядування, їх характер та співвідношення. 
Відносини органів місцевого самоврядування з місцевими ор-
ганами виконавчої влади. 

 
Державні службовці 
 
Державна служба: поняття, види і принципи. Право на 

державну службу. Правове регулювання державної служби. Ос-
новні напрями державної політики у сфері державної служби. 

Державні службовці: поняття і види. Посада та посадова 
особа: співвідношення понять. Основні права та обов’язки дер-
жавних службовців. Етика поведінки державного службовця. 

Проходження служби в державних органах та їх апараті: 
поняття і стадії. Прийняття на державну службу. Обмеження, 
пов’язані з прийняттям та перебуванням на державній службі. 
Патронатна служба. Випробування при прийнятті на державну 
службу. Декларування доходів державних службовців. Службо-
ва кар’єра. Класифікації посад державних службовців. Ранги 
державних службовців. Стажування державних службовців. 
Навчання і підвищення кваліфікації державних службовців. 
Відповідальність державних службовців. Підстави припинення 
державної служби.  

 

Бюджетні організації 
 
Поняття і види бюджетних організацій. Правові засади 

діяльності бюджетних організацій. Порядок створення та при-
пинення діяльності бюджетних організацій. Адміністративна 
правосуб’єктність бюджетних організацій. Адміністративно-
правовий статус керівника бюджетної організації. 
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Громадські об’єднання та політичні партії –  
суб’єкти адміністративного права 

 
Поняття і види громадських об’єднань. Порядок ство-

рення громадських об’єднань та припинення їх діяльності. Ад-
міністративно-правовий статус громадських об’єднань.  

Політичні партії, порядок їх реєстрації. Адміністратив-
но-правовий статус політичних партій.  

 
 

ІІІ. ФУНКЦІЇ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ 

 
Функції державного управління, їх види 
 
Поняття функцій державного управління. Види функцій 

державного управління. Внутрішні та зовнішні функції держав-
ного управління. Постійні й тимчасові функції державного 
управління. Загальні та допоміжні функції державного управ-
ління. Спеціальні функції державного управління. 

 
Форми державного управління 
 
Поняття і види форм державного управління. Правові та 

неправові форми державного управління: поняття та юридичне 
значення. 

Поняття правових актів державного управління та їх 
юридичне значення. Вимоги до актів державного управління та 
наслідки їх недотримання. Класифікація актів державного 
управління. Нормативні та індивідуальні акти управління. Ад-
міністративний договір як форма державного управління: озна-
ки, суб’єктний склад, особливості правового регулювання та 
сфера застосування.  

Взаємозв’язок функцій і форм державного управління. 
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Адміністративно-правові методи 
 
Поняття адміністративно-правових методів (методів 

державного управління). Місце адміністративно-правових ме-
тодів у механізмі державного управління, їх співвідношення з 
формами та функціями державного управління. Загальні ознаки 
адміністративно-правових методів. Класифікація методів дер-
жавного управління. 

Сутність та види державного примусу. Адміністратив-
ний примус як вид державного примусу. Поняття та риси адмі-
ністративного примусу. Класифікація заходів адміністративно-
го примусу. Поняття, види та особливості застосування заходів 
адміністративного запобігання та адміністративного припинен-
ня. Органи, уповноважені застосовувати заходи припинення 
правопорушень. 

 
 

ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМ 
ПРАВОМ 

 
Поняття та риси адміністративної відповідальності, 

її законодавчі основи 
 
Поняття та суть адміністративної відповідальності. Ос-

новні риси адміністративної відповідальності, її відмінність від 
інших видів юридичної відповідальності. 

Законодавство про адміністративні правопорушення, 
його особливості і місце у системі національного законодавства. 
Законодавчі основи адміністративної відповідальності. 

Зміст та завдання Кодексу України про адміністративні 
правопорушення. Повноваження місцевих рад щодо прийняття 
рішень, за порушення яких передбачається адміністративна від- 
повідальність. Чинність закону про відповідальність за адмініс-
тративні правопорушення. 
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Адміністративне правопорушення, його склад 
 
Поняття адміністративного правопорушення, його озна-

ки та відмінність від інших видів правопорушень. 
Склад адміністративного правопорушення. Загальний, 

родовий та безпосередній об’єкти адміністративного правопо-
рушення. Об’єктивна сторона адміністративного правопору-
шення. Суб’єкт адміністративного правопорушення. Вина як 
основна ознака суб’єктивної сторони адміністративного право-
порушення, її форми. Обставини, що виключають відповідаль-
ність за адміністративне правопорушення. Передача матеріалів 
про адміністративне правопорушення на розгляд громадської 
організації або трудового колективу. Звільнення від адміністра-
тивної відповідальності при малозначності правопорушення. 

 
Система та види адміністративних стягнень. Прави-

ла і строки їх накладення  
 
Поняття і класифікація адміністративних стягнень. Цілі 

та види адміністративних стягнень. Заходи впливу, що застосо-
вуються до неповнолітніх. 

Загальні правила і строки накладення адміністративних 
стягнень за адміністративні правопорушення. Обставини, що 
пом’якшують чи обтяжують відповідальність за адміністратив-
не правопорушення. Накладення стягнення при вчиненні кіль-
кох адміністративних правопорушень. Обчислення строків та 
строки накладення адміністративних стягнень. Строк, після за-
кінчення якого особа вважається такою, що не була піддана ад-
міністративному стягненню. Покладення обов’язку відшкоду-
вати заподіяну шкоду. 

 
Дисциплінарна відповідальність за адміністратив-

ним правом 
 
Поняття, сутність та підстави дисциплінарної відповіда-

льності за адміністративним правом. Співвідношення дисцип-
лінарної та адміністративної відповідальності. 
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V. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС 
 
Адміністративний процес: зміст і загальні риси 
 
Поняття адміністративного процесу, його зміст і риси. 

Принципи адміністративного процесу. Система суб’єктів адмі-
ністративного процесу.  

 
Структура адміністративного процесу. Види прова-

джень в адміністративних справах 
 
Структура адміністративного процесу: провадження, ста-

дії, етапи, дії. Провадження в адміністративних справах, їх види. 
Поняття і риси адміністративної юрисдикції. 
 
Завдання, порядок і стадії провадження в справах 

про адміністративні правопорушення 
 
Поняття провадження в справах про адміністративні пра-

вопорушення. Завдання та принципи провадження в справах про 
адміністративні правопорушення. Обставини, що виключають 
провадження в справах про адміністративні правопорушення. 
Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушен-
ня. Особи, які мають право складати протокол про адміністратив-
не правопорушення. Зміст протоколу про адміністративне право-
порушення. Випадки, коли протокол про адміністративне право-
порушення не складається. Особи, які беруть участь у проваджен-
ні в справі про адміністративне правопорушення. Права особи, яка 
притягається до адміністративної відповідальності. Місце й строки 
розгляду справи про адміністративне правопорушення. Порядок 
розгляду справи про адміністративне правопорушення. Види по-
станов по справах про адміністративні правопорушення. Зміст по-
станови по справі про адміністративне правопорушення. Оскар-
ження та опротестування постанови по справі про адміністративне 
правопорушення. Рішення по скарзі на постанову по справі про 
адміністративне правопорушення. Виконання постанови про на-
кладення адміністративного стягнення. 
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 Заходи забезпечення провадження в справах про ад-
міністративні правопорушення. Органи (посадові особи), 
уповноважені розглядати справи про адміністративні пра-
вопорушення 

 

Заходи забезпечення провадження в справах про адміні-
стративні правопорушення, мета їх застосування та види. Поря-
док застосування і строки адміністративного затримання. Орга-
ни (посадові особи), правомочні здійснювати адміністративне 
затримання. Особистий огляд та огляд речей: підстави і поря-
док застосування. Вилучення речей і документів. Вилучення 
посвідчення водія, талона про проходження державного техніч-
ного огляду, ліцензійної картки на транспортний засіб. Тимча-
сове затримання транспортного засобу. Відсторонення водіїв 
від керування транспортними засобами, річковими і маломір-
ними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи 
іншого сп’яніння, а також щодо перебування під впливом лікар-
ських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. 
Право на оскарження заходів забезпечення провадження в спра-
вах про адміністративні правопорушення, шляхи його реалізації. 

Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи 
про адміністративні правопорушення. Підвідомчість справ про 
адміністративні правопорушення: поняття і критерії визначення. 

 
Адміністративна юстиція та адміністративне судо-

чинство в Україні 
 

Поняття та риси адміністративної юстиції. Адміністрати-
вна юстиція у структурі предмета адміністративного права. Мо-
делі адміністративної юстиції. Особливості становлення адмініс-
тративної юстиції в Україні. Кодекс адміністративного судочин-
ства України, його структура. Адміністративне судочинство: по-
няття та завдання. Принципи адміністративного судочинства. 
Юрисдикція адміністративних судів. Підсудність адміністратив-
них справ. Право на звернення до адміністративного суду. 
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VІ. ЗАКОННІСТЬ І ДИСЦИПЛІНА У ДЕРЖАВНОМУ 
УПРАВЛІННІ 

 
Способи забезпечення законності і дисципліни у дер-

жавному управлінні: загальна характеристика 
 
Поняття законності і дисципліни у державному управ-

лінні. Співвідношення законності і дисципліни. Способи забез-
печення законності і дисципліни у державному управлінні. 

 
Контроль у державному управлінні 
 
Контроль у державному управлінні, його сутність та 

юридичні підстави. Відмінність контролю від нагляду. Види 
контролю в державному управлінні. Контроль законодавчої 
влади. Контроль виконавчої влади. Судовий контроль як спе-
цифічний вид контролю в державному управлінні. Контрольні 
повноваження спеціалізованих контролюючих органів. 

Державний та недержавний контроль в управлінні: їх 
співвідношення.  

 
Прокурорський нагляд у державному управлінні 
 
Поняття, мета, завдання та предмет прокурорського на-

гляду у державному управлінні. Повноваження прокурора при 
здійсненні нагляду в державному управлінні. 

 
Звернення громадян як спосіб забезпечення законно-

сті і дисципліни у державному управлінні 
 
Звернення громадян та їх види. Вимоги до звернень 

громадян. Порядок розгляду звернень громадян згідно з Зако-
ном України “Про звернення громадян”. 
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Адміністративно-правові режими 
 
Поняття, ознаки та види адміністративно-правових ре-

жимів. Правовий режим надзвичайного стану: умови введення, 
перелік і межі надзвичайних заходів. Гарантії забезпечення за-
конності в умовах надзвичайного стану. Режим зони надзви-
чайної екологічної ситуації. Правовий режим воєнного стану. 
Режим державної таємниці. Прикордонний режим. 

 
 

VIІ. ПРАВОВІ ЗАСАДИ І ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ 
ЕКОНОМІКОЮ, СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИМ  
БУДІВНИЦТВОМ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-

ПОЛІТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
 

Правові засади управління економікою 
 
Правове регулювання економіки. Завдання, функції та 

методи державного управління економікою. Організація та 
зміст державного управління у сфері економіки. Державний конт- 
роль у сфері економіки.  

Організаційно-правові засади управління промисловіс-
тю, агропромисловим комплексом, використанням і охороною 
природних ресурсів, комунікаціями, будівництвом і житлово-
комунальним господарством, фінансами, зовнішньоекономіч-
ною діяльністю та митною справою.  

 
Організаційно-правові засади управління фінансами 
 
Правові засади управління фінансами. Система органів, 

які здійснюють управління фінансами. Кабінет Міністрів Укра-
їни та його повноваження у сфері управління фінансами. Мініс-
терства, інші центральні органи виконавчої влади як суб’єкти 
державного управління фінансами. Фінансовий контроль: фор-
ми та методи його здійснення. Національний банк України та 
його повноваження у сфері фінансового контролю. Адміністра-
тивна відповідальність за правопорушення в галузі фінансів. 



15 

Управління освітою і наукою 
 
Організаційно-правові засади освітньої діяльності в 

Україні. Система органів управління освітою. Види органів 
управління освітою. Повноваження Міністерства освіти і науки 
України. Компетенція місцевих органів виконавчої влади в га-
лузі освіти. Компетенція органів місцевого самоврядування в 
галузі освіти. Органи управління навчальними закладами. Пов-
новаження керівника навчального закладу. 

Правові засади державного управління наукою. Основні 
принципи державного управління науковою діяльністю. Систе-
ма органів управління наукою. Завдання Національної академії 
наук України. Галузеві академії наук. Статус і завдання Націо-
нальної академії правових наук України. 

 
Управління охороною здоров’я 
 
Охорона здоров’я як напрям державної діяльності. Сис-

тема органів, що здійснюють управління охороною здоров’я, їх 
компетенція. Роль органів місцевого самоврядування в забезпе-
ченні охорони здоров’я населення. Правовий статус установ 
охорони здоров’я.  

Державний контроль у сфері охорони здоров’я. Держав-
на санітарно-епідеміологічна служба України. Компетенція ор-
ганів санітарно-епідеміологічної служби. Санітарно-епідеміоло-
гічний нагляд. 

 
Організаційно-правові засади управління у сфері со-

ціальної політики 
 
Правові засади організації та діяльності органів управ-

ління у сфері соціальної політики. Система і структура органів 
управління у сфері соціальної політики. Завдання та функції 
органів управління у сфері соціальної політики. Міністерство 
соціальної політики України в системі управління в сфері соці-
ального захисту населення, його завдання, функції, форми і ме-
тоди діяльності. Адміністративно-правові засоби державного 
впливу у сфері соціальної політики. 
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Управління обороною і національною безпекою 
 

Організаційно-правові засади управління обороною. Ор-
гани управління обороною. Збройні Сили України, їх види. 
Комплектування Збройних Сил України. Повноваження держав-
них органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій у сфері оборони. Військова служба. Аль-
тернативна (невійськова) служба. 

Організаційно-правові засади управління національною 
безпекою. Об’єкти та суб’єкти управління в сфері національної 
безпеки. Державний кордон та його охорона. 

 
Організаційно-правові засади управління внутрі-

шніми справами 
 

Правові засади організації та діяльності органів внутрі-
шніх справ. Система і структура органів внутрішніх справ. За-
вдання та функції органів внутрішніх справ. Міністерство внут-
рішніх справ України в системі управління органами внутрі-
шніх справ, його завдання, функції, форми і методи діяльності. 
Міліція України як складова частина органів внутрішніх справ. 
Завдання, функції, права та обов’язки міліції. Основні підрозді-
ли міліції.  

 

Організаційно-правові засади управління закордон-
ними справами 

 

Поняття, ознаки та правове забезпечення управління за-
кордонними справами. Система органів управління закордон-
ними справами, їх завдання та функції. Міністерство закордон-
них справ України та його органи за кордоном. Адміністратив-
но-правове регулювання в’їзду в Україну і виїзду з України. 

 

Організаційно-правові засади управління юстицією 
 

Органи управління юстицією. Міністерство юстиції 
України та інші центральні органи виконавчої влади в системі 
органів управління юстицією. Територіальні органи управління 
юстицією. Основні напрями діяльності органів управління юс-
тицією. 
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