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ВСТУП 

 Навчальна дисципліна «Адміністративне право» має за основну мету 

дати студентам під час її вивчення необхідні знання про управлінську 

діяльність держави Україна, механізм правового регулювання суспільних 

відносин у цій галузі. Значущість державного управління зумовлює роль 

зазначеної юридичної дисципліни у підготовці висококваліфікованих 

спеціалістів для роботи у державній службі. 

 Управлінські суспільні відносини, які регулюються 

адміністративним правом, дуже різноманітні, охоплюють широкі сфери та 

галузі господарського, соціально-політичного будівництва в 

загальнодержавному та місцевому масштабах. Тому знання, уміння та 

навички, які формуються у студентів у процесі вивчення цієї навчальної 

дисципліни, практично необхідні майбутнім менеджерам. 

 Практичні заняття є формою контролю за самостійною роботою 

студентів над навчальним матеріалом, якістю його засвоєння. Під час 

проведення практичних занять повторюються теоретичні питання, 

обговорюються варіанти рішень практичних завдань, за результатами яких 

складаються окремі службові документи, готуються макети справ про 

адміністративні правопорушення, розв’язання  тестових завдань та ін. 

 Основною метою семінарських занять є формування  вмінь і навичок, 

які є обов’язковою складовою високої професійної майстерності. 

Готуючись до заняття, необхідно вивчити конспекти лекцій з теми, 

відповідні розділи підручника й іншу рекомендовану літературу. Особливу 

увагу слід звернути на засвоєння фактичних обставин, які містяться у 

завданні та відповідних норм законодавства. 

 Основною формою вивчення навчальної дисципліни є самостійна 

праця студентів. Самостійна робота студентів має за мету більш глибоко та 

всебічно оволодіти навчальним матеріалом з тих чи інших питань теми, 

розвивати в них творчу самостійність у роботі з текстом лекції, 
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підручником, рекомендованою додатковою літературою та нормативними 

джерелами, уміння узагальнювати практичні результати, готувати довідки 

доповіді, реферати й ін. Під час самостійної підготовки до занять студенти 

повинні ознайомитись із запропонованою літературою та нормативними 

джерелами. 

 Основними формами самостійної роботи студентів є : 

– самостійне творче осмислення змісту лекцій; 

–   вивчення нормативного матеріалу, передусім норм законів і 

підзаконних нормативно-правових актів; 

– ознайомлення з текстами монографій, статей і навчальних 

посібників, що рекомендовано до тем навчального курсу; 

– підготовка до практичних занять, а також до індивідуальних і 

колективних консультацій. 

 Наявність конспектів лекцій і нормативних джерел поряд з іншими 

показниками враховуються викладачем під час оцінювання знань 

слудентів. 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни «Адміністративне право» 

студенти повинні  

знати: 

– загальні положення адміністративного права; 

– чинне законодавство; 

– функції та принципи державного управління; 

–   систему виконавчої влади, правове положення суб’єктів, що її 

здійснюють; 

–   поняття та види адміністративного примусу та адміністративної 

відповідальності; 

–   поняття та принципи адміністративного процесу, його структуру; 

–   особливості галузевого та міжнародного державного управління. 

уміти : 

–   застосовувати законодавчі акти на практиці; 
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– давати правильну юридичну консультацію фактичним відносинам у 

сфері адміністративного права. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ 

ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

пор. 
Тема 

Кількість годин 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

л п с. р л п с. р. 

Змістовий модуль 1 Державне управління й адміністративне право 

1 Державне управління як соціальне 

явище 

2 2 5 1 0,5 10 

2 
Адміністративне право як галузь 

національного права 

2 2 5 0,5 0,5 10 

3 Адміністративно-правові норми 2 2 5 0,5 0,5 10 

4 
Адміністративно - правові  

відносини 

2 2 5 0,5 0,5 10 

5 Суб’єкти адміністративного права 
2 2 6 0,5 0,5 10 

6 Державні службовці 2 2 5 0,5 0,5 10 

7 
Об’єднання громадян – суб’єкти 

адміністративного права 

2 2 8 0,5 0,5 10 

8 
Функції, форми та методи 

державного управління 

2 2 5 0,5 0,5 10 

Змістовий модуль 2 Відповідальність за адміністративним правом. 

Адміністративний процес 

9 Поняття та риси адміністративної 

відповідальності, її законодавчі 

основи 

2 2 5 0,5 0,5 8 
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10 Адміністративне правопорушення, 

його склад 

2 2 7 0,5  7 

11 Система та види адміністративних 

стягнень. Правила та строки 

накладення адміністративних 

стягнень 

2 2 5 1 0,5 5 

12 Дисциплінарна відповідальність за 

адміністративним правом 

2 2 5 0,5 0,5 7 

13 Адміністративний процес 2 2 5 0,5 0,5 6 

14 Адміністративно- правові режими 2 2 8 0,5  8 

Усього годин: 28 28 79 8 6 121 
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2 ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ 

 

Семінарське заняття № 1 

 Тема Державне управління як соціальне явище 

 Мета: формування знань щодо державного управління і виконавчої 

влади та їх адміністративно-правового регулювання. 

Короткі теоретичні відомості 

 Управління є необхідною умовою розвитку суспільства, спільної 

праці людей для досягнення певних цілей у відповідних сферах і галузях 

діяльності. 

 Соціальне управління – діяльність людей, їх громадських і 

державних об’єднань, управління людини людиною, загалом суспільством. 

 Технічне управління пов’язано зі створенням людьми, їх 

об'єднаннями машин і механізмів і використання їх з метою полегшення 

умов праці. 

 Біологічне управління спрямовано на використання об’єктивних 

законів природи, що відкриваються біологічними науками для створення 

нових сортів рослин і порід тварин. 

 Державне управління – це частина державної діяльності, що має 

своїм основним призначенням здійснення виконавчої влади. 

Питання для обговорення 

1. Управління як соціальне явище. 

2. Поняття й ознаки державного управління. 

3. Принципи державного управління. 

4. Сутність виконавчої влади. 

                                         Контрольні питання 

1. Сутність, основні риси та структура державного управління. 

2. Поняття й особливості органу виконавчої влади. 

3. Система та види органів виконавчої влади. 
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4. Організаційна структура і штати органів виконавчої влади. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Співвідношення виконавчої влади, державного управління й 

адміністративного права. 

2. Керуючись Конституцією України, визначте систему органів 

виконавчої влади.  

3. Сформулюйте основні напрями удосконалення системи та 

діяльності органів виконавчої влади, самоврядування.  

4. Виконавча влада у світлі принципу поділу державної влади. 

Питання для самоперевірки 

1. Визначте поняття управління. 

2. Назвіть ознаки державного управління. 

3. На яких принципах реалізується державне управління? 

4. Державний контроль в управлінні, його види. 

Література:[1, с. 12-13; 3, с. 24; 5, с. 36; 9, с. 14]. 

Семінарське заняття № 2 

 Тема Адміністративне право як галузь національного права  

 Мета: формування знань щодо предмета та метода правового 

регулювання адміністративного права. 

Короткі теоретичні відомості 

 Адміністративне право – це сукупність правових норм, які 

регулюють суспільні відносини, що формуються під час забезпечення 

органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування 

реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і 

юридичних осіб, а також у процесі публічного адміністрування у сферах 

соціально-економічного й адміністративно-політичного розвитку у 

охорони громадського порядку. 

 Методи правового регулювання:  

– метод влади – підпорядкування (субординації) або метод прямого 

розпорядництва, коли одна сторона відносин є юридично владною,             
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а інша – юридично підвладною (наприклад, відносини між податковою 

службою та платниками податків, між інспектором ДАІ та учасниками 

дорожнього руху); 

– метод рекомендацій – рекомендації одного суб'єкта відносин, які 

набувають правової сили за умови прийняття їх іншим;  

– метод узгодження (координації) – регулює відносини між суб'єктами, 

які не знаходяться у підпорядкуванні; 

– метод рівності – означає, що суб'єкти, які знаходяться на одному рівні 

державного механізму, здійснюють у формі адміністративного договору 

спільні дії. 

Система адміністративного права – це його внутрішня структура. 

Учені-адміністративісти традиційно вже протягом досить тривалого часу 

вважають, що адміністративне право складається із Загальної та Особливої 

частин. 

Питання для обговорення 

1. Адміністративне право як галузь права, його предмет і метод.  

2. Система адміністративного права. 

3. Роль адміністративного права у становленні та розвитку незалежної 

правової демократичної держави Україна. 

Контрольні питання 

1. Характеристика Загальної частини адміністративного права . 

2. Характеристика Особливої частини адміністративного права . 

3. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями націо-

нального права. 

Питання для самостійного опрацювання  

1. Принципи адміністративного права. 

2. Адміністративно-правова наука. 

3. Адміністративне право як навчальна дисципліна. 

4. Механізм адміністративно-правового регулювання. 
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Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає відмінність адміністративного права як галузі права 

від науки адміністративного права, навчальної дисципліни, 

адміністративного законодавства? 

2. У яких галузях права використовується адміністративно-правовий 

метод регулювання?  

3. Які статті Конституції України визначають способи участі 

громадян у державному управлінні ? 

Література:[2, с. 13-14; 6, с. 10;  7, с. 22]. 

Семінарське заняття № 3 

 Тема Адміністративно-правові норми 

 Мета: набуття та вдосконалення необхідних навичок та умінь щодо 

норм і джерел адміністративного права. 

Короткі теоретичні відомості 

Адміністративно-правова норма – це формально визначене, 

загально-обов'язкове правило поведінки, встановлене та охоронюване 

державою, метою якого є регулювання суспільних відносин, що 

виникають, змінюються і припиняються у сфері забезпечення органами 

виконавчої влади й органами місцевого самоврядування реалізації та 

захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а 

також у процесі публічного адміністрування у сферах соціально-

економічного й адміністративно-політичного розвитку та охорони 

громадського порядку.  

Структура адміністративно-правової норми – це її внутрішня 

побудова, визначений порядок взаємозв’язку, взаємообумовленості та 

взаємозалежності складових частин норми. 

Гіпотеза – це частина норми, яка вказує на фактичні умови, за 

наявності яких норма застосовується. Гіпотезу можна назвати юридичним 

фактом (наприклад, досягнувши 16-річного віку, громадянин зобов’язаний 

отримати паспорт; особи чоловічої статі, досягнувши 18-річного віку, 
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зобов’язані з’явитися на призовну дільницю тощо). 

Диспозиція – це частина норми, у якій сформульовано власне 

правило поведінки (обов’язок отримати паспорт, подати до податкової 

служби декларацію про доходи). 

Санкція – це частина норми, у якій зазначається захід впливу з боку 

держави у випадку порушення правил, передбачених нормою. 

Питання для обговорення 

1. Поняття адміністративно-правових норм, їх структура й 

особливості. 

2. Види адміністративно-правових норм. 

3. Поняття та система джерел адміністративного права. 

Завдання до теми: 

Завдання 1 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України про затвердження 

Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних 

засобів був прийнятий без узгодження із Міністерством внутрішніх справ 

України. У результаті чого було відмовлено у державній реєстрації 

відповідного наказу, оскільки він суперечить постанові Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Положення про державну реєстрацію 

нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої 

влади». Представник Міністерства охорони здоров’я України зауважив, що 

відповідний наказ прийнятий у межах повноважень Міністерства та за 

своїм змістом не суперечить чинному законодавству, крім того, постанова 

Кабінету Міністрів України є підзаконним нормативно-правовим актом, а 

тому не належить до джерел адміністративного законодавства і, отже, 

немає підстав для відмови у державній реєстрації.  

Яка система джерел адміністративного законодавства? Чи є 

постанова Кабінету Міністрів України джерелом адміністративного права? 

Чи мають нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України пріоритет 

щодо нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади 
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України?   

Контрольні питання 

1. Адміністративно-правові норми: поняття, характерні риси, класи-

фікація. 

2. Дія адміністративно-правових норм у часі, у просторі та за колом 

осіб. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Поняття та класифікація джерел адміністративного права. 

2. Способи систематизації адміністративного законодавства. 

3. Способи реалізації адміністративно – правовових норм. 

Питання для самоперевірки 

1. Сформулюйте відповіді на запитання: що складає зміст 

адміністративно-правових норм, як діють адміністративно-правові норми: 

у часі, у просторі, за колом осіб?  

2. З яких структурних елементів складаються адміністративно-правові 

відносини? На яких підставах виникають адміністративно-правові 

відносини? 

3. Проаналізуйте ст.173 КпАП України. Дайте характеристику 

адміністративно-правової норми, закріпленої зазначеною статтею. 

     Література:[5, с. 38; 10, с. 23-24; 11, с. 8]. 

Семінарське заняття № 4 

 Тема Адміністративно-правові відносини 

 Мета : виховати уміння та навички щодо адміністративно-правового 

статусу суб’єктів адміністративно-правових відносин. 

Короткі теоретичні відомості 

Адміністративно-правові відносини – це суспільні відносини, 

врегульовані нормами адміністративного права, суб’єкти яких наділені 

правами і обов'язками у сфері забезпечення органами виконавчої влади і 

органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і 

законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також у процесі 
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публічного адміністрування у сферах соціально-економічного й 

адміністративно-політичного розвитку й охорони громадського порядку. 

Суб’єкт адміністративно-правових відносин – це учасник 

адміністра-тивно-правових відносин, який має конкретні права й обов’язки 

у сфері публічного адміністрування. Обов’язковим учасником 

адміністративно-правових відносин завжди є суб’єкт, наділений владними 

повноваженнями (органи публічної адміністрації, посадові особи органів 

публічної адміністрації, державні організації, наділені державновладними 

повноваженнями, тощо). 

Об'єкт адміністративно-правових відносин – це те, заради чого 

виникають правовідносини, це – матеріальні, духовні й інші соціальні 

цінності. 

 Зміст адміністративно-правових відносин – сукупність юридичних 

прав (міра дозволеної поведінки, що визначається державою) та обов’язків 

(міра необхідної поведінки, яка забезпечується державою) суб’єктів 

правовідносин. 

Питання для обговорення 

1. Суб’єкти й об’єкти адміністративно-правових відносин. 

2. Підстави виникнення, зміни та припинення адміністративно-

правових відносин. 

Завдання до теми: 

Задача 1 

Громадянин В. вирішив придбати у А. автомобіль. Останній зняв з 

обліку автомобіль у ДАІ, після чого було укладено договір купівлі-

продажу. Після чого гр. В. звернувся до ДАІ з проханням поставити 

автомобіль на облік і додав до заяви всі необхідні документи. Прохання В. 

було задоволено. 

Які правові відносини виникли у цьому випадку? Чи належать вони до 

відносин, що становлять предмет адміністративного права? Обґрунтуйте 

свою відповідь, визначивши ознаки цих відносин. 
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Задача 2 

Отримавши вищу медичну освіту, А. вирішив відкрити приватний 

кабінет і зайнятися медичною практикою. Він звернувся до державного 

реєстратора виконавчого комітету міської ради з проханням зареєструвати 

його як суб’єкта підприємницької діяльності. Після отримання свідоцтва 

про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця А. подав до 

Міністерства охорони здоров’я України документи для отримання ліцензії 

на здійснення медичної практики. 

 Назвіть учасників відносин, які виникли у цій ситуації? Чи існує між 

ними суспільний зв’язок, якому притаманні ознаки адміністративно-

правових відносин? Які це ознаки? 

Задача 3 

Рухаючись на своєму автомобілі, С. не помітив знаку пішохідного 

переходу та не пропустив пішохода. Інспектор ДАІ помітив це, зупинив 

транспортний засіб і склав протокол про адміністративне правопорушення. 

Протокол було надіслано начальникові органу внутрішніх справ (ОВС) для 

вирішення питання про адміністративну відповідальність С. Постановою 

начальника ОВС гр. С. визнано винним у вчиненні правопорушення та 

накладено стягнення у вигляді штрафу. 

Визначте правові відносини у вищезазначеній ситуації. Чи є рівними їх 

учасники? Відповідь обґрунтуйте. До якого виду адміністративно-правових 

відносин належать відносини, зумовлені припиненням протиправних діянь і 

притягненням винних до адміністративної відповідальності? 

Задача 4 

ТОВ «Будівельник», будучи підрядником А., звернулося до районної 

інспекції державного архітектурно-будівельного контролю із заявою про 

одержання дозволу на виконання будівельних робіт на земельній ділянці, 

яка належить гр. А. Розглянувши заяву та документи, інспекція у наданні 

такого дозволу відмовила, мотивуючи це відсутністю документів від 

замовника будівництва. 
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Які правові відносини виникли у цій ситуації? Чи притаманні їм ознаки 

адміністративно-правових відносин? Чи відповідає відмова у видачі дозволу 

на будівництво вимогам законодавства? 

Контрольні питання 

1. Поняття та форми реалізації адміністративно-правових норм. 

2. Застосування адміністративно-правових норм як особлива форма їх 

реалізації. Основні риси правозастосовчої діяльності.  

3. Категорія «адміністративно-правові відносини» у науці 

адміністративне право, поняття, зміст і види. 

4. Адміністративно-правові відносини й юридичні факти, їх 

класифікація. 

Питання для самостійного опрацювання  

1. Застосування адміністративно-правових норм. 

2. Державно-управлінські відносини у складі адміністративних 

правовідносин. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте поняття: реалізація права; реалізація адміністративно-

правових норм; виконання адміністративно-правових норм; використання 

адміністративно-правових норм; застосування адміністративно-правових 

норм; акт застосування; правозастосовча діяльність; основні вимоги щодо 

забезпечення належної реалізації норм адміністративного права; 

законність адміністративного застосування; адміністративно-правові 

відносини; суб’єкти адміністративного права; носій юридично-владних 

повноважень; юридичні факти. 

2. Сформулюйте відповіді на запитання: 

 які ознаки реалізації правових норм? 

 які складові елементи реалізації правових норм? 

   яка загальна характеристика реалізації адміністративно-правових 

норм? 

 які особливості правозастосовчої діяльності стосовно 
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адміністративно-правових норм? 

  які основні вимоги щодо забезпечення належної реалізації норм 

адміністративного права? 

  яке місце адміністративно-правових відносин у теорії адміністра-

тивного права? 

  хто є суб’єктами адміністративного права? 

  яка підстава виникнення юридичних фактів? 

  яка класифікація юридичних фактів та за якими критеріями вони 

класифікуються? 

  які відносини належать до регулятивних? 

  які відносини належать до правоохоронних? 

  які правовідносини у адміністративному праві називаються 

горизонтальними та вертикальними? 

3. Визначте статті Конституції України, якими регулюються 

адміністративно-правові відносини, у чому полягають їх правовідносини? 

Література:[12, с. 35; 14, с.38; 15, с. 23].  

Семінарське заняття № 5 

 Тема Суб’єкти адміністративного права 

 Мета: формування знань про систему суб’єктів адміністративних 

правовідносин, їхні обов’язки та права. 

Короткі теоретичні відомості 

 Суб’єкт адміністративного права – це юридична чи фізична особа, 

яка є носієм прав та обов'язків у сфері публічного адміністрування, 

передбачених адміністративно-правовими нормами, та має здатність надані 

права реалізовувати, а покладені обов'язки – виконувати. 

Загальна правосуб’єктність – наявність у суб’єкта типових прав, 

обов'язків та можливості їх використання та виконання, незалежно від 

зовнішніх чинників. Обсяг загальної правосуб’єктності однаковий у межах 

таких категорій суб’єктів як фізичні та юридичні особи. 
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Спеціальна правосуб’єктність – наявність у суб’єкта специфічних 

прав, обов’язків і можливості їх використання та виконання залежно від 

ряду зовнішніх чинників. Обсяг спеціальної правосуб’єктності не є 

однаковим або сталим: він залежить від волі суб’єкта, його виду, 

характеристик тощо. 

Правоздатність – це здатність мати суб’єктивні права й обов’язки, 

передбачені нормами адміністративного права. 

Адміністративна дієздатність – це здатність своїми діями (або 

бездіяльністю) набувати та реалізовувати права, створювати для себе або 

інших суб’єктів обов’язки та їх виконувати. 

Питання для обговорення 

1. Поняття й ознаки суб’єктів адміністративного права. 

2. Особливість адміністративної правосуб’єктності суб’єктів 

адміністративного права. 

3. Громадяни як суб’єкти адміністративного права. 

4. Адміністративно-правовий статус іноземців. 

Завдання до теми 

          Задача 1 

Громадянин Російської Федерації А. 22 січня 2012 р. прибув в 

Україну строком на 3 місяці до свого сина, який мешкає в м. Київ, а         

10 травня 2012р. гр. А. був притягнутий до адміністративної 

відповідальності за ст. 203 КУпАП. Через місяць Головне управління 

Державної міграційної служби України у м. Київ винесло рішення про 

примусове повернення гр. А. до батьківщини впродовж 30-ти днів. Однак 

гр. А. не виконав дане рішення, мотивуючи це відсутністю коштів для 

придбання квитка. 

Які примусові заходи можуть бути застосовані до гр. А.? 

Посилаючись на нормативні приписи, визначте порядок їх застосування. 

 Задача 2 

Громадянин Грузії К. був затриманий під час намагання незаконно 
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перетнути державний кордон України. При ньому не було документів, що 

посвідчують особу, однак він повідомив працівникам Адміністрації 

державної прикордонної служби України, що у країні свого громадянства є 

жертвою переслідування за свої політичні переконання і тому має намір 

набути статус біженця в Україні. 

Чи підлягає гр. Грузії К. відповідальності за незаконне перетинання 

державного кордону України? У чому особливості відповідальності 

іноземців та осіб без громадянства? 

 Задача 3 

17-річний гр. І. звернувся до Державтоінспекції України з проханням 

допустити його до складання теоретичного та практичного іспиту для 

отримання посвідчення водія на право керування транспортним засобом 

категорії В. Йому було відмовлено, оскільки право на керування 

транспортним засобом відповідної категорії надається особам, які досягли 

18-річного віку. Гр. І. акцентував на тому, що він перебуває у законному 

шлюбі і, таким чином, набуває дієздатність у повному обсязі. 

Чи є різниця у статусі фізичних осіб як суб’єктів адміністративних і 

цивільних правовідносин? Надайте правову характеристику ситуації. Як 

необхідно вирішити справу? 

Контрольні питання 

1. Система суб’єктів адміністративного права України: елементи та їх 

характеристика. 

2. Особливості адміністративно-правового статусу громадян України. 

3. Особливості адміністративно-правового статусу іноземців та осіб 

без громадянства. 

4. Особливості адміністративно-правового статусу біженців. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Урахування вимог Європейської конвенції з прав людини. 

2. Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства. 

3. Європейська конвенція з прав людини. 
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Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте поняття: суб’єкт адміністративного права; суб’єкт 

адміністративних відносин; адміністративна правосуб’єктність; 

суб’єктивні права; суб’єктивні обов’язки; адміністративна право-здатність; 

адміністративна дієздатність; адміністративно-правова деліктоздатність; 

адміністративно-правовий статус; адміністративно-правовий статус 

фізичної особи; іноземці; особи без громадянства. 

2.  Сформулюйте відповіді на питання: 

 – яке співвідношення таких категорій: «людина», «особистість», 

«громадянин», «індивід» та «особа»? 

– які співвідношення характеризують фізичну особу? 

– кого розуміють під фізичною особою в Україні? 

 –  які заходи необхідно впровадити для удосконалення законодавства 

щодо закріплення адміністративно-правового статусу суб’єктів 

адміністративного права? 

 – яким нормативно-правовим актом регулюється правовий статус 

іноземців? Які його основні положення? 

 – які права й обов’язки іноземців в Україні? 

 – які існують міжнародні нормативно-правові акти стосовно 

регулювання адміністративно-правового статусу фізичних осіб? Які їх 

основні положення? 

 Література:[17, с. 21; 18, с. 30; 20, с. 8]. 

Семінарське заняття № 6 

 Тема Державні службовці 

 Мета: виробити у студентів глибоке розуміння державної служби в 

Україні як самостійного інституту адміністративного права. Довести 

перспективи реформування державної служби в Україні. 

Короткі теоретичні відомості 

Служба є одним із напрямів діяльності людства, важливим видом 
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суспільно-корисної праці (до інших її видів належить виробництво 

матеріальних і нематеріальних цінностей, навчання, домашнє господарю-

вання, громадська діяльність, підприємництво тощо). Служба як робота, як 

діяльність завжди пов'язана з такими категоріями, як адміністрування, 

керівництво, контроль, нагляд тощо. У правовій літературі зазначається, 

що служба в суспільстві поділяється відповідно до існування державних і 

недержавних організацій (громадських, корпоративних та самоврядних) на 

державну та недержавну. Існує також поділ служби в суспільстві на 

публічну та цивільну. До цивільної служби належить служба в 

недержавних організаціях і установах, громадських та політичних 

об'єднаннях, а також у державних організаціях, службовці яких не мають 

статусу публічної служби. До публічної служби відносять державну 

службу та службу в органах місцевого самоврядування. Визначення 

публічної служби на законодавчому рівні міститься в КАС.  

Публічна служба – це діяльність на державних політичних посадах, 

професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна 

(невійськова) служба, дипломатична служба, інша державна служба, 

служба в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого 

самоврядування. 

Державна служба – це професійна діяльність осіб, які обіймають 

посади в державних органах та їх апараті, щодо практичного виконання 

завдань і функцій держави й одержують за це заробітну плату за рахунок 

державних коштів. 

Питання для обговорення 

1. Державна служба: поняття, принципи та види. 

2. Правове регулювання державної служби. 

3. Державні службовці: поняття та види. 

4. Правовий статус державних службовців. 
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Завдання до теми 

 Задача 1 

Громадянин П. подав документи до конкурсної комісії на заняття 

посади керівника Головної аналітичної служби Адміністрації Президента 

України. Конкурсна комісія зажадала від П. відомості про його доходи та 

зобов’язання фінансового характеру та вклади в банках членів його сім’ї. 

Громадянин П. відмовився надати таку інформацію, посилаючись на 

недоторканість особистого життя й таємницю вкладів. Конкурсна комісія 

відмовила П. у розгляді його документів. 

Проаналізуйте відповідні правові норми й обґрунтуйте свою точку 

зору щодо законності рішення комісії. 

        Задача 2 

В одному з управлінь Міністерства освіти і науки України 

проводилась атестація державних службовців. Державним службовцям К. і 

Т. про проведення їх атестації було повідомлено за 5 днів до засідання 

атестаційної комісії. 

На засіданні атестаційної комісії, яка складалася з двох членів –

голови та секретаря, було прийнято рішення про невідповідність К. і Т. 

займаним посадам. За наказом міністра К. і Т. звільнено із займаних посад 

як таких, що «не пройшли атестацію». 

Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи законне рішення міністра про 

звільнення К. і Т. ? У якому порядку проводиться атестація державних 

службовців? Куди К. і Т. можуть звернутися за захистом своїх прав? 

        Задача 3 

Гр. П. було призначено начальником управління економіки обласної 

державної адміністрації. Через місяць розпорядженням голови обласної 

державної адміністрації гр. П. було звільнено із займаної посади, оскільки 

з’ясувалось, що він є двоюрідним братом свого заступника. 

 Чи законно звільнено гр. П.? Відповідь обґрунтуйте, посилаючись на 

правові норми. 
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Контрольні питання 

1. Організаційно-правові засади державної служби. 

2. Поняття посади та посадової особи, класифікація посад. 

3. Управління державною службою. 

4. Служба в органах місцевого самоврядування: загальна характерис-

тика. 

5. Проходження державної служби: загальне поняття. 

6. Стадії проходження державної служби. Соціальне забезпечення 

державних службовців. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Проходження державної служби: поняття та стадії. 

2. Дисциплінарна відповідальність державних службовців. 

Особливості дисциплінарної відповідальності окремих видів державних 

службовців. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте поняття: державна служба, посада, державний 

службовець. 

2. Дайте відповідь на запитання: в чому полягає відмінність державної 

служби від інших видів суспільної діяльності?  

3. Чим відрізняється державна служба у «широкому» розумінні від 

державної служби у «вузькому»  розумінні? 

4. Чи є відмінність між поняттями «привілеї» і «пільги»?  

5. Визначте обмеження, які законодавством України встановлено для 

державних службовців під час прийняття на службу та її проходження.  

6. З метою підготовки до програмованого контролю визначте, які з 

перерахованих працівників є державними службовцями та які із них – 

посадовими особами:  

1) касир державного ЗВО;  

2) інженер з охорони праці та техніки безпеки акціонерного 

товариства; 
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3) начальник відділу кадрів управління залізниці; 

4) член третейського суду; 

5) голова виконкому селищної ради народних депутатів;  

6) заступник голови правління комерційного банку;  

7) учитель загальноосвітньої школи;  

8) державний нотаріус;  

9) державний пожежний інспектор;  

10) завідувач магазину;  

11) голова медичної призовної комісії;  

12) інспектор ДАІ;  

13) народний депутат України;  

14) прокурор району. 

Література:[21, с. 30; 23, с. 54]. 

Семінарське заняття № 7 

 Тема Громадські об’єднання – суб’єкти адміністративного права 

 Мета: формування знань про громадські об’єднання як самостійні 

інститути адміністративного права. 

Короткі теоретичні відомості 

 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. 

Громадське об’єднання за організаційно-правовою формою 

утворюється як громадська організація або громадська спілка. 

Громадська організація – це громадське об’єднання, засновниками 

та членами (учасниками) якого є фізичні особи. 

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. 
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Питання для обговорення 

1. Поняття та види громадських об’єднань. 

2. Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань. 

3. Відповідальність за порушення законодавства про громадські 

об’єднання. 

Контрольні питання 

1. Які особливості правового регулювання діяльності громадських 

об’єднань в Україні? 

2. Охарактеризуйте обмеження на створення та діяльність 

громадських об’єднань. 

3. Що таке статут об’єднання і що він містить? 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Принципи утворення та діяльності громадських об’єднань. 

2. Обмеження щодо утворення та діяльності громадських об’єднань. 

3. Утворення та реєстрація громадського об’єднання. 

Питання для самоперевірки 

1. Визначити поняття та види громадського об’єднання. 

2. Особливості утворення громадського об’єднання. 

3. Статут громадського об’єднання. 

4. Права громадських об’єднань. 

5. Права громадських об’єднань. 

 Література:[3, с. 45; 4, с. 32-33]. 

Семінарське заняття № 8 

 Тема Функції, форми та методи державного управління 

 Мета: визначення поняття форм і методів державного управління. 

Вироблення навичок практичного втілення цих юридичних конструкцій у 

практиці державного управління. 

Короткі теоретичні відомості 

Метод державного управління – це засоби практичної реалізації 

завдань і функцій виконавчої діяльності органів управління, або інакше 
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спосіб здійснення управлінських функцій, впливу суб'єкта управління на 

об'єкт (колектив, групу осіб чи одну особу). 

Державний примус – це психологічний або фізичний вплив 

державних органів (посадових осіб) на певних осіб з метою спонукати, 

примусити їх виконувати правові норми.  

Адміністративний примус – це владне, здійснюване в односторон-

ньому порядку і в передбачених правовими нормами випадках 

застосування від імені держави до суб'єктів правопорушень, по-перше, 

заходів запобігання правопорушенням, по-друге, запобіжних заходів щодо 

правопорушень, по-третє, заходів відповідальності за порушення 

нормативно-правових положень. 

Питання для обговорення 

1. Поняття функцій,форм і методів державного управління. 

2. Види функцій державного управління. 

3. Види форм державного управління. 

4. Види адміністративно-правових методів. 

Завдання до теми 

Задача 

Голова Енської районної адміністрації видав розпорядження про 

обов’язкову реєстрацію в міліції всіх «осіб кавказької національності». 

Іншим розпорядженням він зобов’язав органи внутрішніх справ виявляти 

незареєстрованих і видворяти їх за межі району. 

Охарактеризуйте зазначені акти з точки зору їх правомірності.  

Контрольні питання 

1. Поняття та види форм державного управління.  

2. Сутність та особливості актів державного управління.  

3. Види актів державного управління. Вимоги, що висувають до актів 

державного управління.  

Питання для самостійного опрацювання 

1. Види правових актів державного управління та вимоги до них. 
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2. Порядок прийняття правових актів управління, їх дія.  

3. Поняття та риси адміністративного примусу.  

4. Класифікація заходів адміністративного примусу. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте поняття:  

– форма державного управління;  

– акт державного управління. 

2. Покажіть відмінність між правовими і не правовими формами 

державного управління.  

3. Визначте, керуючись  Конституцією України, які акти видають 

органи виконавчої влади? Які органи правомочні зупиняти їх дію або 

скасування? 

4. Сформулюйте відповіді на запитання:  

– як співвідносяться правотворча та правозастосовча форми 

державного управління?  

– у якому порядку розробляються і приймаються акти державного 

управління?  

– який порядок встановлено для набрання різними актами державного 

управління чинності?  

– що розуміється під презумпцією законності акта державного 

управління? 

Література:[5, с. 65-66; 6, с. 10–15; 12, с. 33]. 

Семінарське заняття № 9 

 Тема Поняття та риси адміністративної відповідальності, її 

законодавчі засади 

Мета: визначення поняття та рис адміністративної відповідальності, 

формування у студентів правильного розуміння адміністративної 

відповідальності. 

 

 



 29 

Короткі теоретичні відомості 

Інститут адміністративної відповідальності – це важливий серед 

інститутів адміністративного права. Він є важливим засобом охорони 

громадського порядку і йому притаманні всі ознаки юридичної 

відповідальності. За допомогою цього інституту здійснюється захист не 

тільки адміністративно-правових відносин, а й відносин, врегульованих 

нормами фінансового, екологічного, трудового, митного, а у деяких 

випадках – цивільного права та деяких процесуальних й інших галузей.  

Адміністративна відповідальність – це різновид юридичної 

відповідальності, специфічна форма негативного реагування з боку 

держави в особі уповноважених органів на відповідну категорію 

протиправних діянь (насамперед адміністративних проступків), а особи, 

які вчинили зазначені правопорушення, повинні відповісти перед 

уповноваженим державним органом за свої неправомірні дії та понести 

адміністративне стягнення в установлених законом формах і порядку. 

Питання для обговорення 

1. Поняття адміністративної відповідальності. 

2. Основні риси адміністративної відповідальності. 

3. Відмінність адміністративної відповідальності від інших видів 

юридичної відповідальності. 

Завдання до теми 

          Задача 

За рішенням державного інспектора рибоохорони П. було притягнено 

до адміністративної відповідальності за порушення правил рибальства. У 

постанові про накладення адміністративного стягнення зафіксовано, що П. 

незаконним способом, використовуючи сітку, ловив рибу у ставку, 

орендованому ТОВ «Світанок». Через 15 днів прокурор опротестував цю 

постанову. У протесті зазначено, що П. повинен відповідати за дрібне 

викрадення чужого майна. 
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 Порівняйте склади правопорушень, про які йдеться у завданні, та 

висловіть свою точку зору щодо обґрунтованості позиції прокурора. 

Контрольні питання 

1. Поняття адміністративної відповідальності. 

2. Адміністративна відповідальність неповнолітніх. 

3. Адміністративна відповідальність посадових осіб. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Співвідношення дисциплінарної та адміністративної 

відповідальності. 

2. Адміністративна відповідальність військовослужбовців.  

3. Адміністративна відповідальність осіб без громадянства. 

4. Ознаки адміністративної деліктності. 

Питання для самоперевірки 

1. Поняття адміністративної відповідальності, її риси. 

2. Чим відрізняється адміністративна відповідальність від інших видів 

юридичної відповідальності? 

Література:[7, с. 76; 9, с. 88; 15, с. 32]. 

Семінарське заняття № 10 

 Тема Адміністративне правопорушення, його склад 

 Мета: формування у студентів правильного розуміння поняття 

адміністративного правопорушення. 

Короткі теоретичні відомості 

Адміністративне правопорушення (проступок) – це протиправна, 

винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на 

державний або громадський порядок, власність, права та свободи громадян, 

на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено 

адміністративну відповідальність. І хоча суспільна шкідливість кожного 

окремого адміністративного правопорушення є незначною, але їх сумарна 

кількість становить загрозу для держави та суспільства, прав і свобод 
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громадян, що зумовлює необхідність адекватного реагування з боку держави 

на такі протиправні прояви. 

Питання для обговорення. 

1. Законодавство про адміністративні правопорушення, його 

особливості та місце у системі національного законодавства. 

2. Законодавчі засади адміністративної відповідальності. 

Завдання до теми 

          Задача 1 

Відносно С., який досяг 18 років, складений протокол про 

адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП, у 

зв’язку з тим, що він 17 листопада 2011 р. о 09 год 10 хв на 467 км 

автодороги О.-М.-Н. керував мотоблоком «Салют» без реєстраційного 

номера та з ознаками алкогольного сп’яніння. Цей факт було виявлено та 

зафіксовано інспектором ДАІ, однак С відмовився їхати у медичний заклад 

для проходження огляду на стан сп’яніння. 

 Проаналізуйте ситуацію та визначте, чи буде у цьому випадку нести 

відповідальність С. Охарактеризуйте дії C., якщо б він керував транспортним 

засобом і завдав шкоди іншому учаснику дорожнього руху та зазначена 

шкода не перевищувала 10 тис. грн. 

          Задача 2 

Сімнадцятирічний С. та дванадцятирічний K., які їхали в трамваї 

разом зі своїм батьком, не заплатили за проїзд. Факт безквиткового проїзду 

виявив контролер комунального підприємства «Міськелектротранспорт» і 

запропонував С. та К. сплатити штраф на місці вчинення правопорушення. 

Вони не зробили це, посилаючись на те, що не мають грошей і взагалі не 

можуть нести відповідальності, адже не досягли віку, з якого вона настає.  

 Проаналізуйте ситуацію та визначте, хто у цьому випадку має нести 

відповідальність. З якого віку настає адміністративна відповідальність? Які 

особливості притягнення до адміністративної відповідальності неповнолітніх 

осіб? 
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Контрольні питання 

1. Поняття адміністративного правопорушення. 

2. Відмінність адміністративного правопорушення від злочину та 

дисциплінарного проступку. 

3. Поняття складу адміністративного правопорушення та його види. 

4. Поняття та підстави адміністративної відповідальності. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Склад адміністративного проступку. 

2. Юридичний аналіз елементів складу адміністративного проступку.  

Питання для самоперевірки 

1. Засвойте поняття: адміністративна відповідальність; 

адміністративне правопорушення (проступок); склад адміністративного 

проступку.  

2. Сформулюйте відповіді на запитання:  

3. чи є адміністративне правопорушення суспільно небезпечним 

діянням? 

4. у чому полягає значення поняття складу адміністративного 

проступку? 

5. Назвіть основні та факультативні ознаки об’єктивної сторони 

адміністративних правопорушень з формальним і матеріальним складами.  

6. Визначте основні та додаткові ознаки суб’єктивної сторони.  

       Література:[1, с. 12; 2, с. 6–8; 10, с. 13]. 

Семінарське заняття № 11 

 Тема Система та види адміністративних стягнень. Правила та 

строки накладення адміністративних стягнень 

 Мета: формування знань про систему та види адміністративних 

стягнень; правила та строки їх накладання. 

Короткі теоретичні відомості 

Адміністративні стягнення – це такі заходи примусу, що застосо-

вуються уповноваженими державними органами, зазвичай, виконавчої 
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влади, від імені держави до осіб, винних у вчиненні адміністративного 

правопорушення. 

Систему адміністративних стягнень закріплено в ст. 24 КпАП, у якій 

їх перераховано з урахуванням зростання суворості. 

Накладення адміністративного стягнення тягне для порушника певні 

несприятливі юридичні наслідки. 

Питання для обговорення 

1. Цілі адміністративних стягнень, їх види. 

2. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх. Особливості 

адміністративної відповідальності неповнолітніх. 

3. Загальні правила та строки накладення адміністративних стягнень. 

Завдання до теми 

             Задача 1 

14 лютого 2012 р. інспектор ДАІ зупинив транспортний засіб, яким 

керував М., за перевищення обмежень швидкості руху. Під час складання 

протоколу, інспектор вирішив перевірити водія на стан алкогольного 

сп’яніння. Після проведення огляду з використанням спеціальних засобів 

було встановлено наявність у крові 0,25 проміле алкоголю. Інспектор 

склав протокол про вчинення М. адміністративних правопорушень, 

передбачених ч. З ст. 122 і ч. 1 ст. 130 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та відправив його до суду.  

14 травня 2012 р. суд, розглянувши матеріали адміністративної 

справи, виніс постанову про притягнення М. до адміністративної 

відповідальності у вигляді позбавлення права керування транспортними 

засобами строком на три роки. 

Визначте правомірність дій працівника міліції. Чи законне рішення 

суду? Як ви вважаєте, чи є підстави для оскарження постанови суду? 

Охарактеризуйте порядок накладення стягнення про вчинення двох та більше 

адміністративних правопорушень. 
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Задача 2 

Громадянин А. вигулював свого собаку на території дитячого 

садочка. Дільничний інспектор склав стосовно А. протокол про вчинення 

ним правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 154 

КУпАП. Рішенням адміністративної комісії при виконкомі міської ради на 

А. накладено штраф у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму 

доходів громадян. 

Через три місяці після сплати штрафу суддя розглянув справу про 

вчинення А. правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 

154 КУпАП. Постановою судді на А. накладено штраф у розмірі п’яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Чи законні рішення, ухвалені стосовно А.? Відповідь обґрунтуйте, 

посилаючись на нормативні положення. 

Задача 3 

15 лютого 2012 р. був складений протокол про вчинення В., 1996 

року народження, адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 

ст. 44 КУпАП, а 18 квітня 2012 р. В. був притягнутий до адміністративної 

відповідальності у вигляді громадських робіт строком на 20 год. Захисник 

В. не погодився з рішенням суду, а в апеляційній скарзі зазначив, що В. є 

неповнолітнім, тому до нього не може бути застосовано стягнення у 

вигляді громадських робіт, оскільки це перешкоджатиме його навчанню у 

школі. 

Чи правомірно судом було застосовано стягнення у вигляді 

громадських робіт? Відповідь обґрунтуйте. 

Задача 4 

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 10 лютого 2010 р. 

на гр. Ф., якому на момент вчинення правопорушення виповнилося           

16 років, накладено штраф за завідомо неправдивий виклик поліції. У 

протоколі засідання виконавчого комітету зазначено, що інтереси 

неповнолітнього Ф. під час розгляду справи представляв його батько. 
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Останній пояснив, що його син дійсно 1 грудня 2009 р. вчинив це 

правопорушення. Однак Ф. навчається у школі, самостійного заробітку не 

має, а тому він як батько порушника згоден сплатити штраф у розмірі, що 

буде встановлений рішенням комітету. 

Чи законне рішення виконавчого комітету міської ради? Відповідь 

обґрунтуйте, посилаючись на нормативні положення. 

Контрольні питання 

1. Характеристика адміністративних стягнень. 

2. Основні та додаткові адміністративні стягнення: їх характеристика.  

3. Основні правила накладення адміністративних стягнень. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Проаналізувати видворення за межі України як захід 

адміністративного стягнення. 

2. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.  

3. Адміністративна деліктологія та адміністративна делікатність. 

Питання для самоперевірки 

1. Попередження як вид адміністративного стягнення. 

2. Які ви знаєте загальні правила накладення стягнення за 

адміністративне правопорушення? 

3. Охарактеризувати оплатне вилучення предмета як один із видів 

адміністративного стягнення. 

        Література:[14, с. 18; 17, с. 5–9; 21, с. 87]. 

Семінарське заняття № 12 

 Тема Дисциплінарна відповідальність за адміністративним 

правом 

 Мета: формування знань щодо поняття та видів дисциплінарної 

відповідальності, підстави виникнення дисциплінарної відповідальності. 

Короткі теоретичні відомості 

 Дисциплінарна відповідальність згідно з чинним законодавством 

України настає за порушення трудової дисципліни й службових обов'язків. 
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Такі порушення можуть бути виражені як у діях, так і в бездіяльності, 

допускатися як свідомо, так і з необережності. Деякі категорії державних 

службовців у зв'язку з виконанням своїх повноважень відповідають у 

дисциплінарному порядку і за проступки, які ганьблять їх як державних 

службовців або дискредитують органи, у яких вони працюють (керівники, 

державні службовці – співробітники правоохоронних органів, військово-

службовці тощо). 

 Законодавством закріплено такі види дисциплінарної 

відповідальності: 1) у порядку, встановленому законами України; 2) у 

порядку, встановленому Кодексом законів про працю України;                  

3) відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку для 

робітників і службовців; 4) на підставі дисциплінарних статутів і 

положень, чинних у різних галузях чи сферах державного управління. 

 Підставою дисциплінарної відповідальності є дисциплінарний 

проступок, сутність якого полягає в невиконанні або в неналежному 

виконанні працівником покладених на нього трудових чи службових 

обов'язків.  

Питання для обговорення 

1. Поняття дисциплінарної відповідальності. 

2. Види дисциплінарної відповідальності. 

Завдання до теми 

             Задача 1 

Інспектор ДАІ затримав гр. О. за керування автомобілем у 

нетверезому стані та склав про це протокол. Через 2 години він затримав 

цього ж громадянина за те саме правопорушення і знову склав протокол 

відповідно до ч. 2 ст.130 КпАП України. Начальник відділення ДАІ 

розглянув перший протокол і наклав на гр. О. штраф у розмірі                    

20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а другий протокол 

надіслав до районного суду для розгляду справи за ч.2 ст.130 КпАП.  
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 Визначте правомірність дій працівників ДАІ. Як повинен вчинити 

районний суддя? 

Контрольні питання 

1. Сутність дисциплінарної відповідальності. 

2. Підстави виникнення дисциплінарної відповідальності. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Завдання дисциплінарної відповідальності. 

2. Співвідношення дисциплінарної та адміністративної 

відповідальності. 

Питання для самоперевірки 

3. Засвойте поняття дисциплінарної відповідальності як виду 

юридичної відповідальності. 

4. Принципи дисциплінарної відповідальності.  

5. Охарактеризувати риси дисциплінарної відповідальності.  

 Література:[20, с. 17; 21, с. 5; 23, с. 14-19]. 

Семінарське заняття № 13 

 Тема Адміністративний процес 

 Мета: засвоїти основні положення адміністративного процесу. 

Короткі теоретичні відомості 

Адміністративний процес – це урегульована адміністративно-

проце-суальними нормами діяльність уповноважених суб’єктів публічної 

адміністрації, спрямована на реалізацію норм відповідних матеріальних 

галузей права під час розгляду і вирішення індивідуально-визначених 

справ. 

Адміністративне провадження – це складова адміністративного 

процесу, яка об’єднує послідовно здійснювані уповноваженим суб’єктом 

(публічною адміністрацією) процесуальні дії щодо розгляду та вирішення 

індивідуальних справ. 

Етапи адміністративного провадження – це сукупність 

послідовних процесуальних дій, об’єднаних єдиною метою на певному 
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відрізку конкретного адміністративного провадження.  

Дія адміністративного провадження – це найменший структурний 

елемент адміністративного процесу. 

Адміністративні послуги – це діяльність уповноважених законом 

органів публічної адміністрації (органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування), спрямована на забезпечення передбачених законом прав 

та інтересів фізичних та юридичних осіб, які проявили ініціативу в їх 

реалізації. 

Питання для обговорення 

1. Поняття, зміст і риси адміністративного процесу. 

2. Принципи адміністративного процесу. 

3. Суб’єкти адміністративного процесу. 

4. Структура адміністративного процесу. 

Завдання до теми 

          Задача 1 

Громадянин І. звернувся із клопотанням про зміну імені до відділу 

реєстрації актів цивільного стану за місцем постійного проживання. Під 

час звернення І. пред’явив свій паспорт та квитанцію про сплату 

державного мита. Через чотири місяці від дати звернення І. отримав листа 

за підписом керівника відділу реєстрації актів цивільного стану, у якому 

повідомлялося, що заявлене клопотання не розглядалося, оскільки 

втрачено запис про народження заявника. 

Зробіть юридичний аналіз ситуації. Чи порушив у цьому випадку 

представник влади закон? Назвіть та охарактеризуйте стадії провадження з 

реєстрації зміни імені. 

          Задача 2 

Гр. М. звернувся до районного суду із скаргою на постанову 

начальника відділення ДАІ, якою було позбавлено його 17-літнього сина 

права керування мотоциклом на 2 роки за керування у стані сп’яніння. У 

скарзі М. зазначив, що огляд його сина на стан сп’яніння не проводився, 
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інспектор визначив цей стан із зовнішнього вигляду. 

Чи підлягає скарга розгляду та задоволенню? Чи має значення для 

рішення той факт, що під час складення протоколу інспектором ДАІ були 

присутні два свідки? 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення адміністративного процесу. 

2. У чому полягає відмінність адміністративно-процесуальних норм 

від матеріальних норм адміністративного права? 

3. Розкрийте зміст принципів адміністративного процесу.  

4. Дайте визначення поняття «стадії адміністративного процесу». 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Органи, уповноваженні розглядати справи про адміністративні 

правопорушення. Підвідомчість справ. 

2. Докази у справі про адміністративне правопорушення, їх оцінка.  

3. Правовий стан осіб, які беруть участь у провадженні в справі про 

адміністративне правопорушення. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте зміст адміністративного процесу. 

2. Визначте суб’єктів адміністративного процесу. 

3. Визначте: 

– систему органів ; 

– посадових осіб;  

– уповноважених розглядати справи про адміністративні 

правопорушення; 

 Література:[14, с. 12; 15, с. 32; 18, с. 36-39]. 

Семінарське заняття № 14 

 Тема Адміністративно-правові режими 

 Мета: оволодіння студентами теоретичними знаннями щодо поняття 

адміністративно- правових режимів та їх видів. 
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Короткі теоретичні відомості 

 Адміністративно-правовий режим – це консолідоване поєднання 

ад-міністративно-правових засобів регулювання, підібраних і 

застосовуваних у зв’язку з ситуацією, що склалась, задля оптимального 

вирішення поточної проблематики унаслідок централізованого 

кооперування, застосування імперативного методу правового впливу та 

диференціації сетентів компетенції кожного з суб’єктів адміністрування. 

Питання для обговорення 

1. Поняття адміністративно-правових режимів. 

2. Призначення адміністративно-правових режимів. 

3. Види адміністративно-правових режимів. 

Контрольні питання 

1. Назвати форми парламентського контролю. 

2. Розкрити зміст судового контролю. 

3. Зміст адміністративного нагляду. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Функції, повноваження та система державних інспекцій. 

2. Громадський контроль у державному управлінні та його значення. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте поняття: законність; дисципліна; контроль; перевірка 

виконання; адміністративний нагляд. 

2. Сформулюйте відповіді на запитання: 

– в чому полягає забезпечення законності в державному 

управлінні? 

– які є види державної дисципліни? 

– як співвідносяться поняття « контроль » і « нагляд »? 

– у яких формах здійснюється судовий контроль у державному 

управлінні? 

– які особливості державних інспекцій як органів виконавчої 

влади можна  виділити? 
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– у чому полягає значення звернень громадян для забезпечення 

законності в державному управлінні? 

 Література:[6, с. 37-45; 8 с. 5–10; 20, с. 112]. 
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3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

1. Поняття й основні риси державного управління. 

2. Сутність виконавчої влади, її співвідношення з державним 

управлінням та адміністративним правом. 

3. Адміністративне право України як галузь права, його предмет. 

4. Метод і система адміністративного права України. 

5. Зв’язок адміністративного права з іншими галузями українського 

права. 

6. Поняття, особливості та види адміністративно-правових норм. 

7. Джерела адміністративного права України. 

8. Систематизація адміністративного права України та її особливості.  

9. Поняття, основні риси та види адміністративно-правових відносин. 

10. Адміністративно-правовий статус громадян України. 

11. Звернення громадян, їх види. 

12. Порядок розгляду звернень громадян згідно з Законом України 

«Про звернення громадян». 

13. Особливості адміністративно-правового статусу іноземців та осіб 

без громадянства в Україні. 

14. Поняття, ознаки та правове становище органів виконавчої влади. 

15. Види органів виконавчої влади. 

16. Система органів виконавчої влади та принципи її побудови. 

17. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади. 

18. Компетенція та форми діяльності Кабінету Міністрів України за 

Законом України «Про Кабінет Міністрів України» . 

19. Центральні органи виконавчої влади, їх види. 

20. Міністерства в системі центральних органів виконавчої влади. 

21. Повноваження та форми діяльності місцевих державних 

адміністрацій. 

22. Поняття, види та принципи державної служби в Україні.  
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23. Законодавчі засади державної служби в Україні. 

24. Поняття та види державних службовців. 

25. Правове регулювання проходження державної служби. 

26. Особливості дисциплінарної відповідальності державних 

службовців. 

27. Поняття та види функцій державного управління. 

28. Поняття форм державного управління, їх види. 

29. Поняття правових актів державного управління, їх юридичне 

значення. 

30. Класифікація актів державного управління та їх дія. 

31. Адміністративний договір як форма управлінської діяльності.  

32. Поняття адміністративно-правових методів, їх види. 

33. Адміністративний примус, види його заходів. 

34. Заходи адміністративного припинення, їх види та суть. 

35. Поняття й основні риси адміністративної відповідальності.  

36. Завдання, система та чинність законодавства України про 

адміністративні правопорушення. 

37. Адміністративне правопорушення, його поняття та склад. 

38. Суб’єкти адміністративних правопорушень. 

39. Особливості відповідальності неповнолітніх у віці від 16 до 18 

років. 

40. Особливості адміністративної відповідальності посадових осіб. 

41. Особливості відповідальності за порушення правил дорожнього 

руху. 

42. Відповідальність військовослужбовців за вчинення адміністратив-

них правопорушень. 

43. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність.  

44. Мета адміністративних стягнень, їх види. 

45. Попередження та штраф як адміністративні стягнення. 

46. Оплатне вилучення і конфіскація предметів як адміністративні  
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стягнення. 

47. Позбавлення спеціального права, наданого громадянинові, як вид 

адміністративного стягнення. 

48. Громадські роботи як вид адміністративного стягнення. 

49. Виправні роботи і адміністративний арешт як адміністративні 

стягнення. 

50. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх. 

51. Загальні правила накладення стягнень за адміністративні 

правопорушення. 

52. Обставини, що пом’якшують та обтяжують відповідальність за 

адміністративний проступок. 

53. Строки накладення адміністративних стягнень. 

54. Адміністративний процес: зміст, загальні риси, особливості. 

55. Структура адміністративного процесу та характеристика окремих 

видів проваджень. 

56. Дисциплінарне провадження: завдання, стадії, особливості. 

57. Адміністративна юрисдикція: загальні риси, принципи. 

58. Адміністративна юстиція: поняття, моделі й особливості 

становлення в Україні. 

59. Завдання та порядок провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

60. Адміністративне затримання як засіб забезпечення провадження у 

справах про адміністративні правопорушення. 

61. Протокол про адміністративне правопорушення. 

62. Постанова по справі про адміністративне правопорушення. 

63. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про 

адміністративні правопорушення. 

64. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що 

посягають на встановлений порядок управління. 

65. Контроль у державному управлінні: поняття, зміст і види. 
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66. Відомчий та міжвідомчий контроль.  

67. Судовий контроль в державному управлінні.  

68. Прокурорський нагляд у державному управлінні, його форми та 

методи. 

69. Поняття та види адміністративно-правових режимів. 

70. Надзвичайні режими: поняття та види. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту 

для заліку 

90 – 100 А відмінно зараховано 

82 – 89 В 
добре 

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 Е 

35 – 59 FX 

незадовільно з можли-

вістю повторного скла-

дання 

незараховано з мож-

ливістю повторного 

складання 

0 – 34 F 

незадовільно з обов’яз-

ковим повторним вив-

ченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим пов-

торним вивченням 

дисципліни 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Максимальна сума балів, які може набрати студент, становить 100 

балів, із яких : 

10 балів – відвідування та робота на лекціях;  

20 балів – за індивідуальну роботу;  

40 балів (ділиться на кількість практичних (семінарських) занять) – 

опитування (виступ та активна участь на кожному практичному заняті);  

10 балів – за контрольну роботу (за семестр проводиться 2 контрольні 

роботи);  

20 балів – підсумковий модульний контроль;  
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Індивідуальна робота студентів передбачає : участь у роботі 

студентського наукового гуртка (проблемної групи), студентських 

конференціях, конкурсах, олімпіадах; написання рефератів та їх презентацію; 

анотацію прочитаної додаткової літератури; бібліографічний опис 

літератури. Вибір виду індивідуальної роботи студент здійснює за власними 

інтересами, попередньо узгодивши з викладачем. Індивідуальна робота 

оцінюється від 0 до 20 балів.  

Контрольну роботу студенти виконують у вигляді тестів, колоквіуму 

або письмових відповідей на 3 – 4 запитання за темами, які були вже 

розглянуті  на практичних заняттях.  

Реферати готуються за темами, що зазначені в модулі. Тему та план 

реферату студент узгоджує з викладачем, який проводить заняття. 

Оптимальний обсяг реферату – 15 – 20 сторінок.  

Підсумковий модульний контроль (ПМК) – проводиться на останньому 

практичному (семінарському) занятті у письмовому (усному) вигляді, зміст 

якого охоплює весь курс навчальної дисципліни.  

У разі невиконання студентом якихось завдань поточного модульного 

контролю з об’єктивних причин він має право з дозволу викладача 

відпрацювати ці завдання.  
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