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ВСТУП 

Практичні заняття з курсу «Адміністративне право України» мають на меті поглибити 
теоретичні знання студентів і навчити застосовувати їх при вирішенні практичних ситуацій. 

При підготовці до семінарських занять студенти повинні проаналізувати 
запропоновані законодавство, нормативно-правові акти і спеціальну літературу до 
відповідної теми. Студенти повинні: 

- відповідати на основні теоретичні запитання теми; 
- вміти аналізувати законодавство і нормативно-правові акти до теми; 
- знати відповіді на контрольні (конкретизуючі) запитання до теми; 
- вміти давати правову оцінку казусів-завдань до теми заняття.  
На семінарах проходить перевірка здобутих студентами знань лекційних тем, а також 

тем, винесених на самостійне опрацювання студентами. 

Навчальні підручники і посібники до курсу: 
1. Авер’янов В.Б., Бояринцева М.А., Кресіна І. А., Лук’янець Д. М. Права громадян у 

сфері виконавчої влади: адміністративно – правове забезпечення реалізації та захисту / за 
заг. ред. В.Б.Авер’янова. К: НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2007. 

2. Адміністративна юстиція України: проблеми теорії і практики. Настільна книга 
судді / За загальною редакцією О.М. Пасенюка. – К.: Істина, 2007. 

3. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. 
Загальна частина / Ред.колегія: В.Б. Авер’янов (голова) та ін. – К.: ТОВ «Видавництво 
«Юридична думка». – 2007., Том 2. Особлива частина. К.: ТОВ «Видавництво 
«Юридична думка». – 2007. 

4. Адміністративне право України : підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. 
Дьяченко та ін. ; за ред. Ю. П. Битяка. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 544 с. 

5. Адміністративне право. Альбом схем: навч. посіб. /Ю. П. Битяк, В. В. Зуй, В. М. 
Гаращук та ін.; Нац. ун-т «Юрид.акад. України ім. Я. Мудрого». – Х.: Право, 2012. – 160 
с. 

6. Административное право зарубежных стран: Учебник /Под ред. А.Н. Козырина и 
М.А. Шматовой. – М.: Спартак, 2003. 

7. Банчук О.А. Публічне і приватне право: історія українських вчень і сучасність. – 
К.: Конус –Ю, 2008р. – 184 с. 

8. Бевзенко В.М. Участь в адміністративному судочинстві України суб’єктів владних 
повноважень : правові засади, підстави та форми : моногр. – К., 2010. – 475 с. 

9. Виконавча влада і адміністративне право (За заг.ред. В.Б. Авер’янова). – Київ: 
Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. – 668 с. 

10. Галлиган Д., Полянский В.В., Старилов Ю.Н. Административное право: история 
развития и основные современные концепции. – М.: Юристъ, 2002.  

11. Державне управління в Україні: Навчальний посібник / За заг.ред.докт.юрид.наук, 
проф. В.Б.Авер’янова/. – К., 1999.  

12. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / 
Авер’янов В.Б., Дерець В.А., Школик А.М. та ін., За заг. ред. Авер’янова В.Б. – К.: 
Юстініан, 2007. – 288с. 

13. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За 
заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Факт, 2003. – 384 с. 

14. Загальне адміністративне право : підручник / [Гриценко І. С., Мельник Р. С., 
Пухтецька А. А. та інші] ; за заг. ред. І. С. Гриценка. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 568 с. 
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15. Картузова І. О. Адміністративно-процедурне право : навч. - метод. посіб. / І. О. 
Картузова, А. Ю. Осадчий. – Одеса : Юридична література, 2008. – 288 с. 

16. Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник. – 
К.: Юрінком Інтер, 2011. – 576 с.  

17. Коломоєць Т. О. Вступ до навчального курсу "Адміністративне право України" : 
навч. лекція / Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков. – К. : Ін Юре, 2014. – 237 с. 

18. Коломоєць Т. О. Кодекс як джерело адміністративного права України: історія, 
сучасність та перспективи : монографія / Т. О. Коломоєць, Ш. Н. Гаджиєва. – Запоріжжя : 
ЗНУ, 2014. – 176 с. 

19. Колпаков В. К. Курс адміністративного права України : підручник / В. К. 
Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, В. Д. Сущенко [та ін.] ‒  2-ге вид. , перероб. і 
допов. ‒ К. : Юрінком Інтер, 2013. ‒ 872 с.

20. Мартьянов І.В., Ткач Г.Й. Адміністративне право України (схеми): Навчальний 
посібник для студ.юр.фак-тів. – Л., 2000. 

21. Мельник Р. С. Загальне адміністративне право : навч. посіб. / Р. С. Мельник, В. М. 
Бевзенко ; за заг. ред. Р. С. Мельника. – К. : Ваіте, 2014. – 376 с. 

22. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. 
посібник / За заг. редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І. – К.: Старий світ, 2006. – 576 с. 

23. Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / За заг. ред. 
Тимощука В.П., Школика А.М. – К.: Конус-Ю, 2007. 

24. Старилов Ю.Н. Курс общего административного права. В 3 т. – М.: Изд-во 
НОРМА, 2002. 

25. Стефанюк В.С. Судовий адміністративний процес : моногр. – Х., 2003. – 464 с. 
26. Школик А.М. Порівняльне адміністративне право: Навч. посібник для юридичних 

факультетів та факультетів міжнародних відносин. – Львів: ЗУКЦ, 2007. – 308с. 

Тема 1. Публічна адміністрація та її зв’язок з адміністративним правом  
(2 год.) 

1. Публічна адміністрація: поняття та ознаки. 
2. Публічне управління та адміністрування: загальна характеристика. 
3. Виконавча влада  та її регулювання адміністративним правом. 

Контрольні запитання: 
1. Назвіть основні підходи до розуміння поняття «публічна адміністрація». 
2. Як співвідносяться поняття «державне управління», «публічне управління» та «публічне 
адміністрування»? 

3. Як співвідносяться поняття «виконавча влада», «місцеве самоврядування» та «публічна 
адміністрація»? 

4. Зазначте основні заходи, які необхідно вжити для реформування публічного управління та 
адміністрування в Україні? 

5. Які фактори, на Вашу думку, перешкоджають реформуванню публічного управління та 
адміністрування в Україні? 

6. Яким чином правове регулювання впливає на ефективність публічного управління та 
адміністрування? 

Завдання: 
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1. Схематично зобразіть структуру публічної адміністрації в Україні. 

Законодавство і література до теми: 
1. Конституція України: Закон України від 28. 06. 1996 р. // Відомості Верховної Ради 
України. – 1996 –  № 30. – ст.141 (зі змінами) 

2. Авер‘янов В.Б. Ще раз про зміст і співвідношення понять «державне управління» і 
«виконавча влада» : проблемні нотатки // Право України. – 2004. - No5. 

3. Авер‘янов В., Дерець В., Пухтецька А. Організація виконавчої влади потребує 
реформування // Право України.- 2009.- No12.- С.39. 

4. Андрійко О., Нагребельний В. Проблеми організаційно-правового забезпечення 
державного управління в Україні / О. Андрійко, В. Нагребельний // Право України. – 2014. 
– No 5. – С. 115 – 125. 

5. Гнидюк Н. Визначення поняття публічної адміністрації в ACQUIS COMMUNAUTAIRE / 
Гнидюк Н. // Законодавство України. Науково-практичний коментар. – 2006. – No 10. – С. 
74– 77.

6. Демократичні засади державного управління та адміністративне право: Монографія / 
[Шемчушенко Ю. С., Авер‘янов В. Б., Андрійко О. Ф., Кресіна І. А., Нагребельний В. П. 
та ін.] ; за заг. ред. В. Б. Авер‘янова. – К.: Юридична думка, 2010. – 496 с. 

7. Журба Я.М. Дуалізм в організації виконавчої влади: спроба порівняльно-правового аналізу 
// Часопис Київського університету права. – 2011. – No 3. – С. 131-134. 

8. Каменська Н. П. Публічна адміністрація: логіко-методологічний аналіз дефініції / Н. П. 
Каменська // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2014. - 
No 6. - С. 29-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzizvru_2014_6_8.pdf. 

9. Кисіль Л.Є. Деякі адміністративно-правові аспекти оптимізації державного управління// 
Часопис Київського університету права. – 2012. – No 4. – С. 135-139. 

10.Колесникова К. О. Співвідношення державного управління та публічного адміністрування 
у процесі суспільної трансформації / К. О. Колесникова // Публічне управління: теорія та 
практика. - 2013. - Вип. 3. - С. 41-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/
Pubupr_2013_3_8.pdf 

11.Колпаков В. К. Європейські стандарти адміністративного права / В. К. Колпаков // Режим 
доступу: http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/3-9-2014-jubilee/item/376- 
yevropeyski-standarty-administratyvnoho-prava-kolpakov-v- 

12.Колпаков В.К. Поняття форм публічного адміністрування // Адміністративне право і 
процес. – 2012. – No 2. – С. 43-51. 

13.Кравцова Т.М., Солонар А.В. Поняття та принципи діяльності публічної адміністрації // 
Форум права. -2010. - No 4. – С. 522-525. 

14.Лук‘янець Д.М. Аксіоматичні теорії та універсуми науки адміністративного права / 
Д.М.Лук‘янець. // Адміністративне право і процес. – 2014. – No3. – С. 37–44. 

15.Мацелик Т.О. Публічна адміністрація: питання понятійно-категоріального апарату // 
Часопис Київського університету права. – 2012. – No 1. – С. 135-138. 

16.Міхровська М. Державне управління та публічна адміністрація: шлях до демократії 
[Електронний ресурс] / М. Міхровська // Вісник Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2011. - Вип. 88. - С. 90-93. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VKNU_Yur_2011_88_27.pdf 

17.Патерило І.В. До розуміння сутності та змісту категорії «публічна адміністрація» / І.В. 
Патерило // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: 
Юриспруденція. – 2014. – Випуск 9-1. – С – 85. 

18.Патерило І.В. Основи формування концепції публічної адміністрації на європейських 
засадах / І.В. Патерило // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 
Серія: Юриспруденція. – 2014. – Випуск 10-2. Том 1. – С – 72-74. 
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19.Патерило І.В. Щодо визначення системи принципів діяльності публічної адміністрації 
України [Електронний ресурс] / І. Патерило // Юридичний вісник. - 2014. - No 5. - С. 
71-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/urid_2014_5_14.pdf 

20.Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток : [за заг. ред. А.В. Толстоухова, 
Н.Р. Нижник, Н.Т. Гончарук]. – Д.: Монолит, 2010. – 400 с. 

21.Реформа публічної адміністрації в Україні / Упорядник І.Коліушко, В.Тимощук.- К.,
2005.-192 с. 

22.Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнє: Монографія / Нац. 
Акад. Держ. Упр. При Президентові України; Відп. Редактор І.А. Грицяк. – К.: К.І.С., 
2009. – 240 с. 

23.Стратегія реформування державного управління в Україні на 2016-2020 роки, схвалена 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року. Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80 

24.Сухарев А .С . Проблемы формирования понятийного аппарата в теории 
административного права // Административное право и процесс. – 2009. - No 3. – С. 
10-14. 

25.Цвєтков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий 
аспект). – Харків, 1997. 

26.Школик А.М. Порівняльне адміністративне право: Навч. посібник для юридичних 
факультетів та факультетів міжнародних відносин. – Львів: ЗУКЦ, 2007.С. 9-14. 

27.Ющик О. Загальні теоретико-методологічні питання ефективного державного управління / 
О. Ющик // Право України. – 2015. – No 5. – С. 17 – 27. 

Тема 2. Адміністративне право – галузь публічного права  
(2 год.) 

1. Предмет адміністративного права. 
2. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права. 
3. Метод правового регулювання адміністративного права. 

Контрольні запитання: 
1. Назвіть основні критерії на підставі яких адміністративне право виокремлюють в 
самостійну галузь права. 

2. Сформулюйте визначення сучасного адміністративного права. 
3. Охарактеризуйте сучасну трансформацію у розумінні предмета адміністративного права. 
4. Назвіть основні інститути адміністративного права. 
5. Охарактеризуйте сучасну трансформацію методу адміністративного права. 
6. В чому полягає мета адміністративно-правового регулювання? 
7. Назвіть сфери суспільних відносин які регулюють норми адміністративного права. 
8. Яке місце в системі національного права займає адміністративне право? 

Завдання: 

1. Схематично зобразіть структуру предмета адміністративного права. 

2. Визначте, які суспільні відносини регулюються нормами адміністративного права: 

a) відносини, які виникають в процесі встановлення місцевих податків і зборів; 
b) відносини, які виникають при вчиненні дисциплінарного проступку лікарем 
комунальної поліклініки; 
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c) відносини, які виникають в процесі управління трудовою діяльністю на 
приватному підприємстві; 
d) відносини, які виникають в процесі формування депутатської фракції; 
e) відносини, які виникають в процесі реєстрації нормативно-правових актів 
центральних органів виконавчої влади; 
f) відносини, які виникають при заміщенні вакантної посади державного службовця; 
g) відносини, які виникають при тимчасовому переведенні працівника державного 
університету; 
h) відносини, які виникають при здійсненні ремонтних робіт у приміщенні 
райдержадміністрації; 
i) відносини, які виникають при здійсненні державної реєстрації прав на 
нерухомість; 
j) відносини, які виникають при розгляді судом спору про поділ майна; 
k) відносини, які виникають в процесі розгляду судом справи про примусове 
видворення іноземця з України; 
l) відносини, які виникають в процесі розгляду виконавчими комітетами сільських 
рад справ про проїзд по посівах на гужовому транспорті. 

3. Складіть  таблицю співвідношення найважливіших ознак адміністративного і  цивільного 
права: 

  

Законодавство і література до теми: 
1. Конституція України: Закон України від 28. 06. 1996 р. // Відомості Верховної Ради 

України. – 1996 –  № 30. – ст.141 (зі змінами) 
2. Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України. – 

2005 – № 35 – 36, № 37. – ст.446 (зі змінами та доповненнями) 
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради 

Української РСР. – 1984 – додаток до № 51. – ст.1122 (зі змінами та доповненнями) 
4. Авер’янов В. Нова доктрина українського адміністративного права: концептуальні 

позиції // Право України. – 2006. – №5. 
5. Авер’янов В. Предмет адміністративного права: нова доктринальна оцінка // Право 

України. – 2004. – №10. 
6. Андрійко О. Ф. До питання еволюції адміністративного права та предмета 

адміністративно-правового регулювання // Сучасна адміністративно-правова доктрина 
захисту прав людини [Текст] : тези доп. та наук. повідомл. учасників наук.-практ. конф. 
(м.Харків, 17-18 квіт. 2015 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Нац. акад прав. 

№ п/п Ознака галузі права Адміністративного права Цивільного права

1 Предмет регулювання

2 Метод регулювання

3 Суб’єкти права

4 Принципи права

5 Джерело права

6 Основні інститути галузі
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наук України, Благодійна орг. "Благодійний фонд "Мир і порядок". – Харків : Право, 
2015. – С. 9- 13. - Режим доступу: http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/pdf/
admin_prawo2015.pdf  

7. Афанасьєв К. Сучасний формат адміністративних правовідносин // Право України.- 
2008.- No11.- С.20. 

8. Бойко І. В. До питання трансформації поглядів на предмет адміністративного права // 
Сучасна адміністративно-правова доктрина захисту прав людини [Текст] : тези доп. та 
наук. повідомл. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 17-18 квіт. 2015 р.) / Нац. 
юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Нац. акад прав. наук України, Благодійна орг. 
"Благодійний фонд "Мир і порядок". – Харків : Право, 2015. – С. 115-119. - Режим 
доступу: http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/pdf/admin_prawo2015.pdf 

9. Битяк Ю .П. Наука адміністративного права України: поняття, предмет, методологія 
дослідження (адміністративних) правовідносин / Ю. П. Битяк // Право України. – 2013. 
– No 12. – С. 122 -140. 

10. 10. Битяк Ю. П.. До питання еволюції адміністративного права та предмета 
адміністративно-правового регулювання // Сучасна адміністративно-правова доктрина 
захисту прав людини [Текст] : тези доп. та наук. повідомл. учасників наук.-практ. конф. 
(м. Харків, 17-18 квіт. 2015 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Нац. акад прав. 
наук України, Благодійна орг. "Благодійний фонд "Мир і порядок". – Харків : Право, 
2015. – С. 5- 9. - Режим доступу: http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/pdf/
admin_prawo2015.pdf 

11. Гаращук В.М. Деякі питання реформування українського адміністративного права // 
Збірник наукових праць «Адміністративне право України: стан і перспективи 
розвитку»: VI Міжнародна науково-практична конференція «Адміністративне право 
України: стан і перспективи розвитку» (м. Київ, 23 – 24 вересня 2011 р.) // Ред. колегія: 
О.Ф. Андрійко (голова ред. кол.), В.П. Нагребельний, А.А. Пухтецька (відп. секр.), Л.Є. 
Кисіль, Ю.С. Педько, Н.В. Хорощак, В.А. Дерець, А.В. Кірмач, Л.В. Люлька. – К., 
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – С. 34-40. 

12. Глунько В.В. Ґенеза адміністративного права України / Держава і право: Збірник 
наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 47.- К.: Ін-т держави і права ім. 
В.М. Корецького НАН України, 2010.- С. 232 

13. 13. Колпаков В., Мацелик Т. Предмет адміністративного права: оновлення парадигми // 
Право України.- 2010.- No8.- С.110. 

14. Колпаков В. К. Адміністративне право: генезис інституалізації // Вісник Запорізького 
національного університету. – 2012. - No1 (І). – С. 130- 139 

15. Колпаков В.К. Адміністративно-правові відносини: на шляху до сучасної концепції // 
Збірник наукових праць «Адміністративне право України: стан і перспективи 
розвитку»: VI Міжнародна науково-практична конференція «Адміністративне право 
України: стан і перспективи розвитку» (м. Київ, 23 – 24 вересня 2011 р.) // Ред. колегія: 
О.Ф. Андрійко (голова ред. кол.), В.П. Нагребельний, А.А. Пухтецька (відп. секр.), Л.Є. 
Кисіль, Ю.С. Педько, Н.В. Хорощак, В.А. Дерець, А.В. Кірмач, Л.В. Люлька. – К., 
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – С. 46-52. 

16. Колпаков В.К. Послуги в предметі адміністративного права / В. К. Колпаков // 
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ: Науково-теоретичний 
журнал. – 2011. – No 1. – С.23-32. 

17. Кубко Є.Б. Адміністративне право в контексті міжнародних правових тенденцій // 
Збірник наукових праць «Адміністративне право України: стан і перспективи 
розвитку»: VI Міжнародна науково-практична конференція «Адміністративне право 
України: стан і перспективи розвитку» (м. Київ, 23 – 24 вересня 2011 р.) // Ред. колегія: 
О.Ф. Андрійко (голова ред. кол.), В.П. Нагребельний, А.А. Пухтецька (відп. секр.), Л.Є. 
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Кисіль, Ю.С. Педько, Н.В. Хорощак, В.А. Дерець, А.В. Кірмач, Л.В. Люлька. – К., 
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – С. 17-21. 

18. Кубко Є. Про предмет адміністративного права // Право України. – 2000. – No5. 
19. Курінний Є.В. Реформування українського адміністративного права:декілька тез про 

сутність процесу // Адміністративне право і процес. – 2013. –No 2. – С. 5-15. 
20. Лук‘янець Д.М. Стереотипи в адміністративному праві: переконання та примус як 

універсальні методи державного управління // Публічне право. – 2012. - No2 (6). – С. 
37-42. 

21. Мельник Р.С. Система вітчизняного адміністративного права та євроінтеграція 
України: до питання пошуку взаємозв‘язку // Право України- 2010.- No8.- С.116. 

22. Мельник Р. С.  Концепція людиноцентризму у сучасній доктрині адміністративного 
права // Сучасна адміністративно-правова доктрина захисту прав людини [Текст] : тези 
доп. та наук. повідомл. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 17-18 квіт. 2015 р.) / 
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Нац. акад прав. наук України, Благодійна орг. 
"Благодійний фонд "Мир і порядок". – Харків : Право, 2015. – С. 18-21. - Режим 
доступу: http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/pdf/admin_prawo2015.pdf 

23. Міхровська М.С. Адміністративна реформа в Україні: аналіз, періодизація та 
перспективи / Міхровська М.С. // Адміністративне право і процес. − 2014. − No 4(10). – 
С. 16- 30. 

24. Миколенко О.І. Формування фундаментальних положень науки адміністративного 
права // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. - No1 (І). – С. 219- 225 

25. Пахомов І. Проблеми розвитку інститутів адміністративного права України та шляхи їх 
вирішення // Право України.- 2007.- No10. - С.3. 

26. Селіванов А.О. Новелізація предмета українського адміністративного права // Збірник 
наукових праць «Адміністративне право України: стан і перспективи розвитку»: VI 
Міжнародна науково-практична конференція «Адміністративне право України: стан і 
перспективи розвитку» (м. Київ, 23 – 24 вересня 2011 р.) // Ред. колегія: О.Ф. Андрійко 
(голова ред. кол.), В.П. Нагребельний, А.А. Пухтецька (відп. секр.), Л.Є. Кисіль, Ю.С. 
Педько, Н.В. Хорощак, В.А. Дерець, А.В. Кірмач, Л.В. Люлька. – К., Інститут держави і 
права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – С. 13-17. 

27. Тимощук В. Адміністративне право в контексті європейського вибору України (з 
міжнародної конференції) //Право України. – 2004. – No3. 

28. Школик А. Система адміністративного права України та проблеми її реформування // 
Адмінстративне право в контексті європейського вибору України. Збірник наукових 
праць. – К.: Міленіум, 2004. – С. 100-105. 

Тема 3. Принципи адміністративного права 
(4 год.) 

1. Поняття принципів адміністративного права та їх значення для належної організації та 
функціонування публічної адміністрації. 

2. Система принципів адміністративного права. Загальні та спеціальні принципи. 
3. Європейські принципи адміністративного права та їх нормативні джерела. 
4. Принцип верховенства права та його застосування в Україні. 
5. Критерії (вимоги) принципу верховенства права. 
6. Принцип законності та його співвідношення з принципом верховенства права. 
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Контрольні запитання: 
1. Дайте визначення принципів адміністративного права. 
2. Яка роль принципів адміністративного права в  механізмі адміністративно-правового 
регулювання суспільних відносин? 

3. Назвіть основні нормативні джерела принципів адміністративного права. 
4. Охарактеризуйте трансформацію розуміння принципів адміністративного права. 
5. Розкрийте зміст принципу верховенства права. 
6. Як співвідносяться принципи «верховенства права» та «законності»? 

Завдання: 
1. Встановіть, які принципи адміністративного права порушені у наведених відносинах:  

a) незаконна заборона мирного зібрання; 
b) утворення органу виконавчої влади відповідно до Указу Президента України; 
c) надання незаконних пільг та переваг симпатикам провладної політичної партії; 
d) пріоритет політичної доцільності над правами людини; 
e) застосування методу катування в роботі правоохоронних органів; 

2. Визначте правову основу перелічених принципів адміністративного права: 
a) верховенства права; 
b) законності; 
c) демократизму; 
d) гуманізму; 
e) рівності громадян перед законом; 
f) взаємної відповідальності держави і людини. 

3. Проаналізуйте та вкажіть, які принципи зазначені у поданих нижче судових рішеннях: 
a) рішення Конституційного Суду України від 29 червня 2010 р. № 17-рп/2010 у справі за 

конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо 
відповідності Конституції України (конституційності) абзацу восьмого пункту 5 частини 
першої статті 11 Закону України "Про міліцію" : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
v017p710-10 

b) рішення Європейського суду з прав людини у справі "Новік проти України" від 18 
грудня 2008 р. (заява №48068/06) : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_442  

с) рішення Конституційного Суду України від 11 жовтня 2011 р. № 10-рп/2011 у справі за 
конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 
України (конституційності) окремих положень статті 263 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення та пункту 5 частини першої статті 11 Закону України "Про 
міліцію" (справа про строки адміністративного затримання) : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/v010p710-11/print1475210833045577  

Законодавство і література до теми: 
1. Конституція України: Закон України від 28. 06. 1996 р. // Відомості Верховної Ради 
України. – 1996 –  № 30. – ст.141 (зі змінами) 

2. Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України. – 
2005 – № 35 – 36, № 37. – ст.446 (зі змінами та доповненнями) 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради 
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Тема 4. Джерела адміністративного права 
 (2 год.) 

1. Поняття джерел адміністративного права та їх класифікація. 
2. Конституція України та її положення, що визначають зміст адміністративно-правових 
інститутів. 
3. Міжнародні договори, акти Ради Європи та Європейського Союзу як джерела 
адміністративного права України 
4. Джерела адміністративного права, що творяться вищими та центральними органами 
державної влади України. 
5.  Нормативні акти місцевих органів публічної адміністрації (локальні джерела).  
6.  Судові рішення у системі джерел адміністративного права. 

Контрольні запитання: 
1. Назвіть критерії класифікації джерел адміністративного права. 
2. Поясність значення терміну acquis communutaire.  
3. Чи є джерелами адміністративного права акти правосуддя? 
4. Чи можуть акти правосуддя впливати на систему джерел адміністративного права? 
5. Чи є джерелом адміністративного права правовий звичай? 
6. Назвіть форми систематизації адміністративного законодавства. Які адміністративно-
правові інститути потребують систематизації в Україні. 

7. Назвіть офіційні видання, в яких публікуються джерела адміністративного права. 
8. Який порядок набрання чинності законом України, указом Президента України, 
постановою Кабінету Міністрів України? 

9. Що таке soft law і чи застосовується воно в Україні? Наведіть приклади у контексті 
адміністративного права. 

Завдання: 
1. Розмістіть подані нижче джерела адміністративного права у послідовності залежно від 
їхньої юридичної сили: Указ Президента України, Наказ міністерства, розпорядження 
голови обласної державної адміністрації, Конституція України, рішення Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, закон України, постанова Кабінету Міністрів України, 
Конституція Автономної Республіки Крим, розпорядження голови районної державної 
адміністрації, постанова Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, рішення міської 
ради, міжнародний договір ратифікований Верховною Радою України, наказ керівника 
державного підприємства, постанова Верховної Ради України. 

2. Випишіть норми Конституції України які є джерелами адміністративного права. 

3. Наведіть по два приклади таких джерел адміністративного права: 
a) закон; 
b) міжнародний договір; 
c) кодекс; 
d) указ Президента України; 
e) постанова; 
f) розпорядження; 
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g) наказ; 
h) інструкція; 
i) правила. 
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17-18 квіт. 2015 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Нац. акад прав. наук України, 

!15
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31. Шопіна І.М. Щодо актів тлумачення норм адміністративного права // Публічне право. – 
2012. - №2 (6). – С. 70-76 

Тема 5. Територіальна організація публічної адміністрації 
 (2 год.) 

1. Вплив адміністративно-територіального устрою на організацію публічної адміністрації. 
2. Засади організації публічної адміністрації: концентрація, деконцентрація, централізація, 
децентралізація, автономія. 

3. Концепції вдосконалення адміністративно-територіального устрою. 
4. Законопроекти, спрямовані на децентралізацію публічної адміністрації. 

Контрольні запитання: 
1. Дайте визначення поняття «адміністративно-територіальний устрій». 
2. Які Ви знаєте види державного устрою? До якої групи країн належить Україна за держ

авним устроєм?  
3. Які особливості адміністративно-територіального устрою України Ви можете назвати? 
4. Як співвідносяться поняття «концентрація» та «централізація»? 
5. Як співвідносяться поняття «деконцентрація», «децентралізація», «автономія»? 
6. Які адміністративно-територіальні одиниці входять до складу України? 
7. Які Ви можете назвати переваги та недоліки сучасного адміністративно-територіального 
устрою? 

Завдання: 
1.Заповніть таблицю порівняльного аналізу правового статусу державних органів: 

2.Складіть схему підпорядкованості наступних органів публічної адміністрації: 
а)  районна державна адміністрація 
Міністерство фінансів України 

           Ознаки
                                              Види органів

Обласна рада Міністерство 
фінансів 
України

Суд Місцева 
прокуратура

1.Види державної 
діяльності

2.Який орган 
утворює

3.галузь права, яка 
регулює діяльність

4.Підпорядкованість
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Кабінет Міністрів України 
фінансове управління обласної державної адміністрації 
фінансовий відділ районної державної адміністрації 

б) Кабінет Міністрів України 
обласна державна адміністрація 
районний військовий комісаріат 
Міністерство оборони України 
районна державна адміністрація 
Президент України 
обласний військовий комісаріат 

в) Кабінет Міністрів України 
обласна державна адміністрація 
районне відділення фонду державного майна України у Львівській обл. 

3.Намалюйте схему адміністративно-територіального устрою м. Львова. 
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Тема 6. Органи публічної адміністрації  
(6 год.) 

1. Поняття та елементи системи органів публічної адміністрації. 
2. Сфера діяльності та компетенція органів публічної адміністрації. Адміністративний розсуд 
– як спосіб реалізації дискреційних повноважень. 
3. Система органів виконавчої влади та основні засади їх структурної побудови. 
4. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади. 
5. Кабінет Міністрів України. 
6. Міністерства та їх місце в системі органів публічної адміністрації 
7. Державні агентства, служби та інспекції. 
8. Національні комісії, що здійснюють державне регулювання у певних сферах економіки. 
9. Фонди публічного права.  
10. Суб‘єкти делегованих повноважень. 
11. Місцеві органи виконавчої влади. 
12. Виконавчі органи місцевого самоврядування. 

Контрольні запитання: 
1. Назвіть основні підходи до розуміння поняття «публічна адміністрація». 
2. Як співвідносяться поняття «виконавча влада», «місцеве самоврядування» та «публічна 

адміністрація»? 
3. Поясніть поняття «адміністративний розсуд». 
4. Чи є, на Вашу думку, можливим порушення меж адміністративного розсуду? Наведіть 

приклади. 
5. Що Ви розумієте під поняттям «дискреційні повноваження»? 
6. Яке місце в системі органів виконавчої влади займає Президент України? 
7. В чому полягає зміст інституту контрасигнування? Яка його правова основа? 
8. Яке місце виконавчої влади в механізмі розподілу державної влади?  
9. Проведіть класифікацію органів виконавчої влади. 
10. Які органи виконавчої влади є колегіальними? 
11. Назвіть основні засади структурної побудови системи органів виконавчої влади. 
12. Поясніть зміст «координації» та «субординації», як принципів побудови відносин між 

органами виконавчої влади. 
13. Поясніть зміст режимів «підвідомчості», «підпорядкованості», «підконтрольності», 

«підзвітності», «відповідальності» у взаємовідносинах між органами виконавчої влади. 
14. В чому полягає зміст політичної відповідальності Кабінету Міністрів України? Яка її 

правова основа? 
15. Які зміни відбулися в системі центральних органів виконавчої влади? 
16. Назвіть центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. 
17. Назвіть критерії поділу центральних органів виконавчої влади на служби, агентства та 

інспекції. 
18. Перерахуйте суб‘єктів, яким можуть делегуватись повноваження публічної адміністрації. 
19. Яким є співвідношення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування за чинним законодавством України? 

Завдання: 
1. Проаналізуйте Рекомендацію R (80) 2 Комітету Міністрів Ради Європи «Щодо здійснення 
дискреційних повноважень адміністративними органами». З’ясуйте яке значення терміну 
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«дискреційне повноваження» міститься в цьому документі. Випишіть з нього принципи, 
якими повинні керуватися адміністративні органи (публічна адміністрація) та 
контролюючі структури держав – членів Ради Європи при прийнятті дискреційних 
рішень.   Режим доступу: http://lib.podelise.ru/docs/1398/index-1531.html?page=42  *

2. Випишіть із національного законодавства п’ять правових норм, які надають органу  
публічної адміністрації дискреційні повноваження. Поясніть, як буде реалізовуватися 
адміністративний розсуд при здійсненні названих Вами повноважень? 

3. Схематично зобразіть систему органів виконавчої влади в Україні. 

4. Схематично зобразіть систему виконавчих органів місцевого самоврядування. 

5. Заповніть таблицю. 

6. Вкажіть, хто може скасувати рішення голови обласної державної адміністрації, яке 
суперечить Конституції та законам України: 

a) Міністр юстиції України; 
b) начальник обласного управління юстиції; 
c) Кабінет Міністрів України; 
d) Верховна Рада України; 
e) Прем’єр-міністр України; 
f) обласна рада. 

7. Назвіть структурні підрозділи органів виконавчої влади: 
a) юридичний відділ Львівської обласної ради; 
b) управління охорони здоров’я Львівської міської ради; 
c) районний відділ управління Міністерства внутрішніх справ; 
d) відділ звернень громадян Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

Види органів 
в и к о н а в ч о ї 
влади

П о р я д о к 
утворення

Підпорядкованість Акти , як і 
видають

Ким призначається 
(обирається) керівник

Міністерство 
України

Територіальне 
у п р а в л і н н я 
міністерства

Рада Міністрів 
А в т о н ом н о ї 
Р е с п у б л і к и 
Крим

Р а й о н н а 
д е р ж а в н а 
адміністрація

 При виконанні завдання можна додатково до тексту Рекомендації використати монографію: Порівняльне *

адміністративне право: Навч. посібник для юридичних факультетів та факультетів міжнародних відносин / 
Школик А.М.. – Львів: ЗУКЦ, 2007. – С.114-116
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e) виконавчий комітет Львівської міської ради; 
f) відділ по боротьбі з корупцією Державної фіскальної служби України; 
g) управління Національного агентства України з питань державної служби у 
Львівській області. 
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Тема 7. Публічна служба 
(6 год.) 

1. Поняття публічної служби у системі публічної адміністрації. Державна служба 
і служба в органах місцевого самоврядування. 
2. Принципи публічної служби, їх правове закріплення.  
3. Посади публічної служби, їх класифікація. Відмінність посад державної 
служби від політичних посад. 
4. Поняття та види державних службовців і службовців місцевого 
самоврядування. 
5. Правовий статус публічного службовця, основні права і обов’язки.  
6. Умови та обмеження при вступі на порядок заміщення посад.  
7. Способи заміщення посад на публічній службі. 
8.  Конкурс на зайняття посад державної служби. Види конкурсних комісій і 
особливості його проведення. 
9. Етапи проходження державної служби і служби в органах місцевого 
самоврядування. Ранги службовців. 
10. Обмеження при проходженні публічної служби. 
11. Дисциплінарна відповідальність публічних службовців. Засади дисциплінарної 
відповідальності і дисциплінарні стягнення. 
12. Припинення публічної служби. Обмеження після припинення публічної 
служби. 

Контрольні запитання: 
1. Що слід розуміти під поняттям «публічна служба»? В якому нормативному акті 
закріплено поняття «публічна служба»? 
2. Що слід розуміти під поняттям «державна служба»? 
3. Які існують види державної служби?  
4. У чому полягає принцип доброчесності діяльності публічних службовців? 
5. У чому полягає принцип політичної неупередженості? 
6. Які органи здійснюють управління державною службою? 
7. Як співвідносяться поняття «державна посада», «посада публічної служби», 
«посада державної служби», «політична посада»? 
8. Що слід розуміти під поняттям «рівнозначна посада»? 
9. Кого слід віднести до керівника державної служби в державному органі? 
10. Які вимоги передбачені законодавством до осіб, які претендують на державну 
службу? 
11. Які обмеження щодо проходження публічної служби передбачені 
законодавством? В яких законах вони закріплені? 
12. З якого часу виникають публічно-службові відносини? Які акти приймаються 
про призначення на посаду?  
13. Який порядок складення присяги державними службовцями? 
14. Які  основні етапи проходження публічної служби можна виділити? 
15. Що слід розуміти під поняттям «конфлікт інтересів» на публічній службі?Які 
існують види конфлікту інтересів на публічній службі? 
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16. Які є види дисциплінарних проступків державних службовців?  
17. Які види дисциплінарних стягнень передбачені у Законі «Про державну 
службу»? 
18. Які є підстави для припинення публічної служби?  Які обмеження після 
припинення публічної служби передбачені у національному законодавстві? 

Завдання: 
1. Із запропонованих варіантів вибрати ті принципи, які передбачені Законом 

України «Про державну службу»:  
1) верховенство закону;  
2) пріоритетності запобіжних заходів;  
3) доброчесності;  
4) політичної нейтральності;  
5) невідворотності відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;  
6) рівності перед законом і судом;  
7) політичної неупередженості; 
8) поєднання місцевих і державних інтересів;  
9) верховенства права; 
10) демократизму; 
11) диспозитивності; 
12) служіння територіальній громаді. 

2. Продовжити речення: 
Державний службовець – це ………..  
Безпосередній керівник – це …… 
Служба в органах місцевого самоврядування – це … 

3. Заповнити порівняльну таблицю 

4. Виберіть ознаки, характерні для державної служби: 
1) діяльність практичного виконання завдань і функцій держави; 
2) професійна діяльність в органах місцевого самоврядування; 
3) професійна діяльність на політичних посадах; 

                        Види службовців                    
Критерії          

Публічний 
службовець

Держ. політичний. 
діяч

Галузь права, якою регулюється 
діяльність

Вступ на посаду

Проходження служби

Припинення  
службових  відносин 

Відповідальність
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4) внутрішньо – організаційна діяльність в державних закладах; 
5) професійна діяльність в державних установах; 
6) публічна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій 
у державних органах; 

7) професійна діяльність в громадських організаціях; 
8) політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій в органах 
місцевого самоврядування. 

5. Вкажіть, хто згідно з чинним Законом України  «Про державну службу» не може 
вступати на державну службу: 
1) особи, які досягли повноліття; 
2) особи, які досягли 65-річного віку; 
3) особи, які перебували на виборних посадах в органах місцевого самоврядування; 
4) особи, визнані в судовому порядку обмежено дієздатними; 
5) особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не 
погашена і не знята в установленому порядку; 

6) особи, які мають інвалідність третьої групи; 
7) особи, чиї батьки перебувають на державні службі; 
8) особи, які піддавалися адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з 
корупцією правопорушення – протягом 3 років з дня набрання відповідним рішенням 
суду законної сили. 

6. 20 липня 2017 року було оприлюднене оголошення  про конкурс на заміщення 
вакантної посади спеціаліста юридичного відділу Львівської обласної 
держадміністрації. 

Дайте правову оцінку дії, які були вчинені при проведенні конкурсу і визначте їх 
відповідність Закону України «Про державну службу»: 

1) строк подачі документів закінчується 21 серпня 2017; 
2) серед документів для участі у конкурсі особа має подати копію документа про освіту; 
3)  на момент проведення конкурсу особі виповнилося 45 років; 
4) особа, яка подала документи на участь у конкурсі, 20 липня 2016 року притягалась до 
адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері охорони праці; 
5) серед документів для участі у конкурсі особа має подати копію декларації особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 
6) засідання конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більшість осіб, 
обраних до її складу; 
7) рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість 
від її складу; 
8) до складу конкурсної комісії був залучений кандидат наук з державного управління.  
  
7. Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» передбачено такі види 
обмежень для державних службовців: 
1) обмеження у демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань; 
2) обмеження участі у наукових конференціях; 
3) обмеження щодо навчання і підвищення кваліфікації; 
4) обмеження в отриманні дивідендів; 
5) обмеження щодо участі у виборчій кампанії. 
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8. До дисциплінарних стягнень, які застосовуються до державних службовців, 
відноситься: 
1) догана; 2)звільнення з посади державної служби; 3) пониження рангу; 4) штраф; 
5) попередження про неповну службову відповідність; 6) зауваження; 7) застереження; 8) 
виправні роботи. 

9. Виберіть види обмежень, які діють після припинення особами діяльності, пов’язаної з 
виконанням функцій держави: 
1) бути членом у політичній партії строком на 2 роки після припинення публічної служби; 
2) заборона балотуватися у народні депутати України протягом 5 років після припинення 
публічної служби; 
3) обмеження щодо працевлаштування протягом 2 років після припинення публічної служби; 
4) укладати трудовий договір (контракт) з підприємством, якщо протягом року до дня 
припинення публічної служби особа здійснювала повноваження з контролю за цим 
підприємством; 
5) бути представником у суді; 
6) заборона балотуватися у депутати місцевих рад протягом 3 років після припинення 
публічної служби; 
7) протягом року з дня припинення публічної служби  представляти інтереси особи в 
справах, в яких іншою стороною є орган, в якому працював публічний службовець на момент 
припинення публічної служби. 

Задачі:  
Задача 1.  

1. Спеціалісти юридичного відділу районної державної адміністрації М. і С. були присутні на 
мітингу політичної партії. Наступного дня за розпорядженням голови райдержадміністрації 
службовці М. і С. були звільнені з посади за порушення принципу політичного нейтралітету. 

Проаналізуйте ситуацію і дайте правову оцінку дій службовців М. і С. та голови 
райдержадміністрації.  

Задача 2. 
01.10.2015 р. рішенням позачергової Андріївської сільської ради Бердянського району 

Запорізької області було надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою на земельну 
ділянку гр.Л., який є сином гр. В.  

При проведення позачергової сесії відповідної ради, яка відбулася 01.10.2015 р., були 
присутні міський голова та 12 депутатів вказаного органу, у тому числі і гр.  В., який 
особисто голосував «за» по вказаному питанню. 

Чи має місце в даній ситуації реальний конфлікт інтересів? Яка відмінність реального 
і потенційного конфлікту інтересів? 

Відповідь обґрунтуйте. 

Задача 3.  

Державний службовець гр.В. протягом останніх 5 років. працював на посаді 
начальника юридичного відділу районної державної адміністрації У квітні 2016 р. головою 
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цієї районної державної адміністрації був призначений гр. А., який є батьком дружини 
державного службовця гр.В.  

Чи виник конфлікт інтересів? Які дії слід вчинити з метою запобігання конфлікту 
інтересів? 

Дайте правову оцінку даної ситуації.  

Задача 4. 
 17 липня 2016 р. до адміністративного суду звернувся особа В. , яка перебуває на посаді 
головного спеціаліста економічного відділу контрольно-перевірочної роботи Управління 
Пенсійного фонду України та просить визнати незаконними дії начальника Управління 
пенсійного фонду України про оголошення їй 04 липня 2016 догани і зняття премії, 
мотивуючи це тим, що жодних пояснень щодо обставин дисциплінарного проступку особа В. 
не надавала.   
  
Дайте правову оцінку даної ситуації.  
Вкажіть, який порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності державних 
службовців передбачений законодавством. 
Вкажіть, який порядок оскарження рішення про накладення дисциплінарного стягнення 
передбачений законодавством. 
Вкажіть, чи може особа В. звертатися до адміністративного суду у цій справі. 

Задача 5.  
Визначте номери, які вказують на правильну послідовність дій при застосуванні 

дисциплінарного стягнення до державного службовця: 
1) проводиться службове розслідування з метою спростування безпідставних, на думку 
державного службовця, звинувачень; 2) рішення про застосування дисциплінарного 
стягнення може бути оскаржено до суду; 3) державний службовець має бути особисто 
ознайомлений під розписку про накладення на нього дисциплінарного стягнення; 4) суб’єкт 
призначення за наявності достатніх даних, що вказують на ознаки дисциплінарного 
проступку, повинен зажадати від державного службовця письмового пояснення; 5) 
державний службовець може бути відсторонений від виконання обов’язків на час проведення 
службового розслідування.  

Задача 6.  
Державний службовець гр. В. був звільнений з посади державного службовця за 

прогули протягом року (23 лютого, 21 березня і 19 квітня 2017 р. ), про що отримав копію 
наказу від 20 червні 2017 р. Гр. В. вирішив оскаржити копію наказу про його звільнення.  

Вкажіть, в який строк і куди  гр.В. може оскаржити цей наказ.  
Відповідь обґрунтуйте.   
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Тема 8. Форми (інструменти) діяльності публічної адміністрації 
 (4 год.) 

1. Поняття та види форм (інструментів) діяльності публічної адміністрації. 
2. Індивідуальні адміністративні акти: поняття та ознаки. 
3. Види індивідуальних адміністративних актів. 
4. Вимоги, що ставляться  до змісту та форми індивідуальних адміністративних актів. 
5. Наслідки невиконання вимог до змісту та форми індивідуальних адміністративних актів. 
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6. Набрання чинності та доведення до відома адресатів індивідуальних адміністративних 
актів. 
7. Зміна, зупинення та припинення дії індивідуальних адміністративних актів. 

Контрольні запитання: 
1. Яка із форм (інструментів) діяльності публічної адміністрації, на Вашу думку, є найбільш 

поширеною? 
2. Які основні недоліки законодавчого регулювання форм (інструментів) діяльності 

публічної адміністрації Ви можете назвати? 
3. Що розуміють під поняттям «індивідуальний адміністративний акт» («адміністративний 

акт»)? 
4. Назвіть ознаки індивідуального адміністративного акта. 
5. Поясніть поняття «нікчемний адміністративний акт». Як зазначене поняття 

співвідноситься з поняттям «недійсний адміністративний акт»? 
6. Назвіть підстави визнання адміністративного акта нікчемним. 
7. Назвіть базове законодавство, що регулює сферу прийняття індивідуальних 

адміністративних актів. 
8. Назвіть способи доведення до відома адресатів індивідуальних адміністративних актів. 
9. Чи має значення для набрання чинності індивідуальним адміністративним актом факт 

доведення його до відома адресатів? 
10. Чи у всіх випадках органи публічної адміністрації можуть змінити прийнятий ними 

індивідуальний адміністративний акт? 
11. Як співвідносяться поняття «припинення» та «зупинення» дії індивідуальних 

адміністративних актів?  
12. У яких випадках можна відкликати індивідуальний адміністративний акт? 
13. Які суб‘єкти можуть скасувати індивідуальний адміністративний акт? 

Завдання: 

1. Схематично зобразіть види форм діяльності публічної адміністрації. 

2. Проаналізуйте п. 3 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України. Випишіть з неї 
та поясніть зміст вимог, що ставляться законодавцем до рішень, дій чи бездіяльності 
органів публічної адміністрації. 
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Тема 9.  Адміністративний  договір  як  одна  із  форм  діяльності  публічної  
адміністрації 

 (2 год.) 

1. Адміністративний договір: поняття та ознаки. 
2. Цивільний та адміністративний договори: спільні та відмінні ознаки 
3. Класифікація адміністративних договорів.  
4. Порядок укладення адміністративних договорів 
5. Юридичні підстави та наслідки визнання адміністративних договорів незаконними та 
недійсними 

Контрольні запитання: 
1. Чи може бути адміністративний договір одностороннім? Якщо так, то назвіть види 
односторонніх договорів? 

2. Чи передбачене чинним законодавством України визначення поняття 
«адміністративний договір»? 

3. Які ознаки притаманні адміністративному договору на відміну від цивільного 
договору? 

4. Який суд уповноважений розглядати спори, які випливають з приводу укладення 
адміністративних договорів? 

5. Назвіть принципи укладення адміністративних договорів. 
6. Наведіть приклади адміністративних договорів. 
7. Назвіть наслідки визнання адміністративного договору недійсним. 
8. Чи є адміністративний договір актом? Проаналізуйте п. 16 ч. 1 ст. 4 КАС України у 
редакції 2017 року. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?
id=&pf3511=61415&pf35401=429430  
  

Завдання та задачі: 
1. Дослідіть ознаки адміністративного і цивільного договору та заповніть таблицю: 
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2. Які з вище наведених договорів можна віднести до адміністративних: 
- договір між органами місцевого самоврядування про перерозподіл окремих 
повноважень та бюджетних коштів 

- договір між виконавчим комітетом Винниківської міської ради та ТОВ «Агроінвест» 
про участь у соціально-економічному розвиткові міста 

- договір Львівської міської ради із ПП «Канцторг» про закупівлю 100 пачок паперу  
- договір оренди між Львівською міською радою  та Громадською організацією про 
здачу в оренду нежитлового приміщення, яке є комунальним майном строком на 10 
років 

- договір між комунальним підприємством «Старий Львів» та Львівською міською 
радою про перерахування коштів на ремонт дахів. 

3. 04 лютого 2010 року між Державним територіально-галузевим об’єднанням «Південно-
Західна залізниця» та Міністерством освіти і науки України укладено договір № ПЗ/
Л-105340/НЮ про розрахунки за надані послуги по перевезенню залізницею студентів 
денної форми навчання вищих навчальних закладів І-IV рівня акредитації та учнів 
професійно-технічних навчальних закладів, згідно умов якого залізниця зобов'язалася 
здійснити пільгове перевезення студентів денної форми навчання вищих навчальних 
закладів І-IV рівня акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів у 
загальних і плацкартних вагонах, приміського і міжміського сполучення за умови 
придбання студентами та учнями проїзних документів (квитків) з оплатою 50 % їх 
вартості, а Міністерство освіти і науки України перераховує кошти на підставі облікових 
форм та акту здачі-прийняття робіт (наданих послуг) різницю між повною та пільговою 
вартістю проїзного документу в межах затвердженого кошторису. 
Кошти на виконання договору виділяються Міністерству освіти і науки України на 
підставі здійсненного бюджетного запиту Міністерству фінансів України та включення 
його у Державний бюджет України. 
Міністерство освіти і науки України не подало відповідного запиту на 2010 рік у 
Міністерство фінансів України і таким чином коштів, щоб розрахуватися за 2010 рік на 
підставі укладеного договору у МОН України не було. 

1. Чи договір укладений між МОН України та Державним територіально-галузевим 
об’єднанням «Південно-Західна залізниця» містить ознаки адміністративного 
договору? 

2. Чи може Південно-західна залізниця стягнути кошти із МОН у судовому порядку за 
надані послуги згідно договору? Якщо так, то у який суд вона може звернутися? 

Ознаки для порівняння Адміністративний договір Цивільний договір

Предмет договору

Сторони договору

Відносини сторін

Зміст договору

Заходи забезпечення 
виконання договору

Мета укладення
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Тема 10. Процедура прийняття нормативних актів публічної адміністрації 
(4 год.) 

1. Правові основи прийняття органами публічної адміністрації нормативних актів: загальний 
огляд. 

2. Процедура прийняття регуляторних актів у сфері господарської діяльності органами 
публічної адміністрації та іншими уповноваженими суб‘єктами. 

3. Процедура прийняття постанов Кабінету Міністрів України та нормативних наказів 
міністерств. 

4. Процедура прийняття нормативних розпоряджень головами місцевих державних 
адміністрацій та нормативних рішень органів місцевого самоврядування. 

Контрольні запитання: 
1. Як співвідносяться поняття «регуляторний акт» та «нормативно-правовий акт»? 
2. Чим процедура прийняття регуляторних актів відрізняється від процедури прийняття 
інших нормативно-правових актів? 

3. Якими способами можуть бути оприлюдненні проекти регуляторних актів? 
4. Яким вимогам до змісту нормативно-правового акта повинен відповідати проект 
постанови Кабінету Міністрів України? 

5. Які нормативно-правові акти органів публічної адміністрації підлягають, а які – не 
підлягають державній реєстрації? 

6. Назвіть підстави відмови у державній реєстрації нормативно-правових актів органів 
публічної адміністрації. 

  

Завдання та задачі: 
1.Складіть таблицю, у якій зазначте стадії процедури прийняття регуляторних актів у сфері 
господарської діяльності за такою схемою:  

2.Розглянувши колективну скаргу мешканців вулиці Б. від 26 січня 2010 року щодо 
триваючих порушень громадського спокою у нічний час біля торгового центру, розміщеного 
на цій вулиці, виконавчий комітет міської ради міста Н. 02 лютого 2010 року прийняв 
рішення про заборону торгівлі у нічний час алкогольними, слабоалкогольними напоями та 
пивом у закладах торгівлі міста Н., крім закладів громадського харчування.   

Чи були порушені норми матеріального та процедурного права при прийнятті такого 
рішення виконавчого комітету міста Н.? Обґрунтуйте свою відповідь з посиланням на 
відповідні законодавчі приписи. 

№ п/п Стадія процедури 
прийняття 
регуляторного акта

Дії, що вчиняються на стадії Орган публічної 
адміністрації, 
відповідальний за 
вчинення зазначених дій

1.

2.

3.

4.

5.
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3.Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення прийнято рішення 
«Про затвердження Правил ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, 
жалоби) та дні пам’яті». Вказане рішення оприлюднено в офіційному виданні Національної 
ради – у бюлетені «Вісник Національної ради України з питань телебачення і 
радіомовлення». Асоціація «Спілка працівників телебачення» оскаржила вказане рішення до 
Окружного адміністративного суду, оскільки вважала, що при прийнятті вказаного рішення 
було допущено порушення процедури прийняття нормативно-правових актів, а також не 
дотримано законодавчих вимог щодо порядку прийняття регуляторних актів. Національна 
рада України з питань телебачення і радіомовлення заперечила проти позовних вимог, та 
зазначила, що на неї зазначені вимоги щодо прийняття регуляторних актів не поширюються, 
оскільки її діяльність регулюється виключно Законами України «Про телебачення і 
радіомовлення» та «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення». 

Проаналізуйте зазначену ситуацію. Дайте правовий аналіз аргументам кожної сторони 
спору. Чи є зазначене рішення нормативним актом? Яка процедура прийняття нормативних 
актів центральними органами виконавчої влади? Чи поширюються на вказаний акт норми 
закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської 
діяльності»? Яке рішення має прийняти суд?  

4.Гр. П. звернулась до суду із адміністративним позовом до міської ради міста Н. про 
визнання протиправним і скасування рішення міської ради «Про розміщення малих 
архітектурних форм об’єктів торгівлі та іншої підприємницької діяльності на території міста 
Н. на 2010-2014 р.р.». Гр. П. вважає, прийняте рішення є протиправним та прийнятим з 
порушенням чинного законодавства, зокрема процедури прийняття регуляторних актів. Ще 
однією підставою для визнання рішення протиправним є та обставина, що п.1.1. зазначеного  
рішення затверджено схеми розміщення малих архітектурних форм на території м. Н., а 
згідно ст.1 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» зазначені схеми є містобудівною 
документацією. Відтак для прийняття цього рішення обов’язкове проведення громадського 
обговорення.  

Представник міської ради міста Н. у судовому засіданні заявив, що вказане рішення не 
є регуляторним актом, оскільки не підпадає від визначення такого акту, дане у законодавстві.  

Дайте правовий аналіз ситуації. Оцініть об’єктивність та обґрунтованість аргументів 
особи П. та представника міської ради м. Н. Які були допущені порушення процедури 
прийняття нормативних рішень органів місцевого самоврядування? Яке рішення має винести 
суд?  

5. Прокурором міста К. заявлено адміністративний позов до міської ради міста К. про 
визнання незаконним та скасування рішення міської ради «Про утворення Єдиного центру з 
оформлення дозвільних документів у сфері господарської діяльності». В обґрунтування 
заявлених вимог прокурор посилався на те, що перелік документів дозвільного характеру, які 
видаються Єдиним центром з оформлення дозвільних документів у сфері господарської 
діяльності не відповідає вимогам чинного законодавства, не є повним. Крім того діяльність 
Єдиного центру з оформлення дозвільних документів у сфері господарської діяльності не 
передбачає право вибору способу отримання необхідних документів дозвільного характеру, а 
саме чи за безпосереднім зверненням до відповідних місцевих дозвільних органів або ж за 
зверненням до адміністратора. 

Дайте правовий аналіз ситуації. Оцініть з правової точки зору аргументи прокурора. 
Які нормативні акти є правовою основою створення єдиних дозвільних офісів? Якими 
нормативними актами визначене право міської ради приймати такого роду рішення? 
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Тема 11. Процедура прийняття індивідуальних адміністративних актів 
(адміністративна процедура): загальний огляд 

 (2 год.) 

1. Процедура прийняття індивідуальних адміністративних актів: поняття та зміст. 
Співвідношення понять «адміністративна процедура», «адміністративний процес», 
«адміністративне провадження». 

2. Правове забезпечення процедури прийняття індивідуальних адміністративних актів. 
Загальне і спеціальне законодавство про адміністративну процедуру. 

3. Класифікація процедури прийняття індивідуальних адміністративних актів. 
4. Проект Закону України «Про адміністративну процедуру», його завдання та предмет 
правового регулювання. 

Контрольні запитання: 
1. Чи тотожними є терміни «управлінські процедури» та «адміністративна процедура»? 
2. Чи поширюється поняття «адміністративна процедура» на порядок прийняття 
нормативних актів органами публічної адміністрації? 

3.  У чому полягає взаємозв‘язок понять «адміністративна процедура» та «адміністративний 
процес»? 

4. Які з процедур діяльності публічної адміністрації найчастіше застосовуються в практичній 
діяльності? 

5. Що таке «заявні» та «втручальні» провадження в діяльності органів публічної 
адміністрації? 
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6. Який стан правового регулювання процедури прийняття індивідуальних адміністративних 
актів? 

7. Назвіть недоліки правового регулювання адміністративної процедури у чинному законі 
України «Про звернення громадян». 

8. У чому полягає принцип пропорційності адміністративної процедури? Чи застосовується 
він у практиці діяльності публічної адміністрації? 

9. Порівняйте склад суб‘єктів адміністративного провадження за законом «Про звернення 
громадян» та проектом Закону України «Про адміністративну процедуру». 

10.Чи відрізняється процедура доказування відповідно до приписів закону «Про звернення 
громадян» та проекту Закону України «Про адміністративну процедуру»? 

11.Проаналізуйте положення статті 21 закону України «Про звернення громадян» про 
безоплатність розгляду звернень громадян. В яких сферах діяльності публічної 
адміністрації воно застосовується? 

12. Назвіть способи розгляду та вирішення адміністративної справи. Який із зазначених 
способів найчастіше використовується в діяльності адміністративних органів 

Завдання та задачі: 
1. Проаналізуйте сферу здійснення адміністративних процедур. Випишіть «заявні» та 

«втручальні» процедури. 

2. Складіть схему стадій адміністративного провадження та вкажіть основні дії, які 
вчиняються на кожній зі стадій. 

3. Громадська організація «Право» звернулась до Львівської обласної державної 
адміністрації із запитом щодо проведення громадської експертизи та надання інформації 
щодо кількості проведених консультації з громадськістю з найважливіших питань 
реалізації державної політики. Чи поширюється на зазначені відносини Закон України 
«Про звернення громадян»? Яким нормативним актом визначена процедура розгляду та 
вирішення такого запиту? 

4. ТзОВ «Обрій» звернулася до органу ДФС із заявою про надання податкової консультації 
щодо застосування одного з пунктів Податкового кодексу України. Отримавши відповідне 
роз’яснення, ТзОВ «Обрій» з ним не погодилося та керуючись п.1 ч.1 ст. 19 Кодексу 
адміністративного судочинства України (юрисдикція адміністративних судів поширюється 
на спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо 
оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи 
бездіяльності) звернулося до суду з позовом про визнання податкової консультації 
недійсною. Ознайомтесь із ст.ст. 52-53 Податкового кодексу України. 

Проаналізуйте ситуацію. Чи є податкова консультація індивідуальним адміністративним 
актом? Назвіть ознаки індивідуальних адміністративних актів. Як повинен вирішити справу 
суд? 
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Тема 12. Процедура надання адміністративних послуг  
(4год.)  

1. Поняття та зміст адміністративної послуги. 
2. Види адміністративних послуг та відмежування адміністративних послуг від інших видів 
діяльності органів публічної адміністрації, а також від інших видів послуг.  

3. Правове забезпечення надання адміністративних послуг та сфери його застосування. 
4. Організаційні аспекти надання адміністративних послуг. Центр надання адміністративних 
послуг як організаційна форма надання адміністративних послуг 

5. Інформаційні аспекти надання адміністративних послуг. 
6. Порядок надання адміністративних послуг. 
7. Строки надання адміністративних послуг. 
8. Процедура надання адміністративних послуг в окремих сферах функціонування публічної 
адміністрації (на прикладі Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності»).  

Контрольні запитання: 
1. Дайте визначення поняття «адміністративна послуга». 
2. Назвіть ознаки адміністративних послуг. 
3. Які Ви знаєте види адміністративних послуг? 
4. Назвіть законодавчі акти в сфері надання адміністративних послуг. 
5. Які вимоги ставляться до якості адміністративних послуг? 
6. Які особливості правового регулювання сфери надання адміністративних послуг Ви 
можете назвати? 

7. Який спеціальний суб‘єкт адміністративного провадження передбачений законом України 
«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»? У чому полягають його 
повноваження? 

8. Чи передбачений нормами чинного законодавства відвід посадової або службової особи 
органу публічної адміністрації? 

9. Які процедурні дії може вчиняти посадова особа адміністративного органу після 
отримання заяви від фізичної або юридичної особи? (за проектом Адміністративно-
процедурного кодексу) 

10.Які дії зобов‘язаний вчинити адміністративний орган при підготовці адміністративної 
справи до розгляду та вирішення? 

Завдання та задачі: 
1. Серед перелічених нижче дій, виберіть ті, які є адміністративними послугами: 
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a) видача кредитів;  
b) видача дозволів;  
c) видача роз’яснень;  
d) видача свідоцтв;  
e) прийняття судом рішення в адміністративній справі;  
f) реєстрація фактів;  
g) реєстрація обов’язків;  
h) реєстрація об'єктів; 
i) легалізація суб'єктів;  
j) освітні послуги. 
  

2. У місті Ч. створено Центр надання адміністративних послуг. Перелік адміністративних 
послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг включав, серед інших, 
також всі адміністративні послуги, які надаються Головним управлінням Держсанепідслужби 
у відповідній  області.  

Однак, Головне управління Держсанепідслужби продовжило приймати документи та 
видавати результати адміністративної послуги безпосередньо, а не через ЦНАП. Керівник 
ЦНАП звернувся до управління із проханням роз’яснити на якій підставі вони надають 
адміністративні послуги не через ЦНАП, зазначав, що це неправомірно, тож така діяльність 
має бути невідкладно припинена. Начальник Головного управління Держсанепідемслужби 
вказав, що ніякого договору його управління з ЦНАП не укладало, тож звинувачення 
керівника ЦНАП безпідставні. 

Дайте правовий аналіз ситуації.  

3. Підприємець Рябченко звернувся до адміністратора ЦНАП з проханням зареєструвати його 
документи для отримання адміністративної послуги. Документи були наявні всі та оформлені 
відповідно до вимог закону. Адміністратор проглянувши документи, відмовив у реєстрації, 
вказавши при цьому, що необхідно зробити їх копії. Рябченко, зробивши копії всіх 
документів, повторно звернувся до цього адміністратора. Адміністратор, ще раз повернув 
документи заявникові, мотивуючи це тим, що копії не засвідчені в установленому законом 
порядку, зокрема, документи мають бути нотаріально посвідчені. Після того, як заявник 
засвідчив документи у нотаріуса, він ще раз звернувся із проханням зареєструвати його 
документи для отримання адміністративної послуги.  

Адміністратор прийняв та зареєстрував документи, однак вручив зареєстровані 
документи заявникові і вказав, щоб заявник самостійно доставив їх до відповідного органу 
публічної адміністрації, який компетентний їх розглянути, оскільки в них не працює 
кур’єрська служба і нікому передати документи від ЦНАП до органу, який компетентний їх 
розглянути. 

Дайте правову оцінку діям адміністратора. Відшукайте у чинному законодавстві 
України механізми, які б забезпечили неухильне виконання вимог закону України «Про 
адміністративні послуги» органами публічної адміністрації-суб’єктами надання 
адміністративних послуг, а також персоналом ЦНАП.  

4. Особа К. подала адміністратору дозвільного офісу заяву та всі необхідні документи, які 
передбачені для отримання дозволу на розміщення об’єкта ресторанного господарства. У 
встановлений законом строк відповідь не надійшла. Почекавши ще кілька днів, К. вирішив 
розпочати роботу ресторану. Проаналізуйте вказану ситуацію з посиланням на чинне 
законодавство. Розкрийте сутність принципу «мовчазної згоди». У яких випадках та у якому 
порядку можливе застосування вказаного принципу? 
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5. Фізична-особа підприємець К звернулася до суду з позовом до виконавчого комітету 
міської ради про визнання неправомірною його діяльності та зобов’язати відповідача 
розглянути заяву про оформлення права власності на нерухоме майно відповідно до Закону 
України «Про звернення  громадян». Позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що К. двічі 
зверталася до виконавчого комітету міської ради з заявою про оформлення права власності на 
нерухоме майно, які відповідачем не розглядалися, а відповідно до Закону України «Про 
звернення громадян» звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому 
порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.   

Представник міської ради зазначив, що дійсно має місце ненадання відповіді на заяву 
К., але вважає дії відповідача правомірними, оскільки їй було роз’яснено порядок видачі 
свідоцтва на право власності на нерухоме майно.  

Чи поширюються норми закону України «Про звернення громадян» на вказані 
відносини? Проаналізуйте ситуацію та визначіть, чи були допущені порушення чинного 
законодавства виконавчим комітетом міської ради. 
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Тема 13. Електронне урядування 
 (2 год) 

1. Поняття і сутність електронного урядування  
2. Розмежування понять: «Електронний уряд» «Електронна держава», «Електронна 

демократія», «Електронний парламент»; 
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3. Основні етапи та передумови запровадження електронного урядування в Україні. 
Стан розвитку електронного урядування в Україні;  

4. Надання адміністративних послуг з використанням сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій; 

5. Забезпечення електронної взаємодії між органами публічної адміністрації; 
6. Правове регулювання доступу до публічної інформації та відкритих даних; 
7. Можливості електронної участі громадськості в урядуванні. Електронні петиції та 

електронні звернення громадян; 

Контрольні запитання: 
1. Які на Вашу думку, перспективи розвитку публічної адміністрації в умовах 

інформаційного суспільства? 
2.Дайте визначення поняття електронного урядування. 
3. Назвіть і охарактеризуйте основні елементи електронного урядування.  
4. Розкрийте основні принципи електронного урядування в Україні. 
5. Що таке «електронний уряд»?  
6. Які основні завдання та функції Державного агентства з питань електронного 

урядування України?   
7. Які основні проблеми характеризують сучасний стан розвитку електронного 

урядування в Україні?  
8. Які чинники перешкоджають ефективному наданню електронних адміністративних 

послуг? 
10. Назвіть основні правові акти, які забезпечують правове регулювання електронної 

взаємодії між органами публічної адміністрації.  
11. З доступних Вам джерел, відшукайте інформацію про можливості електронної 

участі громадян в урядуванні в Україні станом на даний момент. 
12. Проаналізуйте закон України «Про внесення змін до Закону України "Про 

звернення громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції. Що таке 
електронна петиція? 

13. Розмежуйте поняття «електронна петиція» та «електронне звернення». 
14. Розкажіть про досвід країн, в яких електронне урядування є успішним 

інструментом реалізації прав та свобод громадян. 

Завдання та задачі 
1. Проаналізуйте перелік послуг, які запропоновані у Кабінеті Електронних сервісів на 

сайті Міністерства юстиції України за електронною адресою: https://kap.minjust.gov.ua/. 
Які з запропонованих послуг є адміністративними в розумінні Закону України «Про 

адміністративні послуги»? 
2. Громадянин Коваленко має намір стати підприємцем. Щоб зекономити час, він хоче 

подати заяву для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця в 
електронному вигляді через Кабінет електронних сервісів на веб-сайті Міністерства юстиції 
України. Яким чином він може це зробити? Чи необхідно йому мати електронний цифровий 
підпис? Як можна отримати електронний цифровий підпис та які основні правила його 
використання? 

3. Один із Міністрів регулярно публікує звіти про свою діяльність на офіційній 
сторінці відомства у соціальній мережі Facebook. Окремі пропозиції та звернення, які 
публікують у коментарях користувачі мережі, отримують чималу підтримку, зокрема близько 
25 000 схвальних відгуків. Чи має Міністр відповідно до чинного законодавства України 
брати до уваги такі дописи та офіційно їх розглянути? Чи змінилася б ситуація, якби такі 
пропозиції бути розміщені на офіційному веб-сайті відомства?  
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Законодавство та література до теми: 
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2. Закон України "Про адміністративні послуги" від 06.09.2012 
3. Закон України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 

2007-2015 роки" від 09.01.2007  
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органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» від 
23.09.1997 

10. Указ Президента України "Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх 
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засобів передачі інформації» від 21.05.2012 № 463 

14. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Єдиного 
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17. Розпорядження Кабінету Міністрів «Про схвалення Концепції розвитку електронної 
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урядування%20в%20Україні%20до%202020%20року.pdf  

35.Мальцева І.В. Інформаційне забезпечення процесу звернення громадян [Електронний 
ресурс] / І.В. Мальцева // Держава та регіони. Сер.: Державне управління. – 2014. – № 
2 (46). – Режим доступу: www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?
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36. Недбай В. В. Народні петиції в політико-правовій системі: зарубіжний досвід 
[Електронний ресурс] / В. В. Недбай // Юридичний науковий електронний журнал. – 
2014. – № 6 . – С . 25–28. – Режим доступу : ht tp: / /www.lsej .org.ua/
6_2014/6_2014.pdf#page=25. 

37. Нестеренко О. Інформація в Україні: право на доступ. Монографія. К:Атіка. – 2012 р. 
38. Орлов О. В., Поліщук В. В. Огляд проблеми впровадження систем електронного 
документообігу в органах державної влади [Електронний ресурс] / О. В. Орлов, В. В. 
Поліщук // Теорія та практика державного управління. – 2014. – № 3. – Режим 
доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/tpdu/2014-3/doc/1/02.pdf. 

13. Решота В. В. Електронна петиція як новий інструмент звернення громадян до органів 
публічної адміністрації / В. В. Решота // Науковий вісник Міжнародного 
гуманітарного університету. Серія “Юриспруденція”. — 2015. — Вип. 15. — Т. 1. — С. 
91—94. 

39. Яковлев Д. Е-урядування: раціональний вибір моделі управління доби глобалізації / 
Денис Яковлев // Інформація, комунікація, суспільство 2014 : матеріали 3-ої 
Міжнародної наукової конференції ІКС-2014, 21–24 травня 2014 року, Україна, Львів, 
Славське / Національний університет "Львівська політехніка", Кафедра соціальних 
комунікацій та інформаційної діяльності, Кафедра інформаційних систем і мереж. – 
Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 106–107. 

40. Яковлева Л. Е-урядування: легальність та легітимність влади інформаційної доби / 
Лілія Яковлева // Інформація, комунікація, суспільство 2014 : матеріали 3-ої 
Міжнародної наукової конференції ІКС-2014, 21–24 травня 2014 року, Україна, Львів, 
Славське / Національний університет "Львівська політехніка", Кафедра соціальних 
комунікацій та інформаційної діяльності, Кафедра інформаційних систем і мереж. – 
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 110–111. 

Тема 14. Процедура здійснення державного контролю (нагляду) 
 (2 год.) 

1. Державний контроль (нагляд) та його місце в діяльності публічної адміністрації.  
2. Правове забезпечення здійснення державного контролю (нагляду) та сфери його 

застосування. 
3. Порядок проведення планових заходів державного контролю (нагляду) органами 

публічної адміністрації. 
4. Порядок проведення позапланових заходів державного контролю (нагляду) органами 

публічної адміністрації. 
5. Рішення органів публічної адміністрації за результатами здійснення заходів державного 

контролю (нагляду). 

Контрольні запитання: 
1. Яку роль у системі регуляторів суспільних відносин відіграє державний контроль? 
2. Яка мета державного контролю в демократичному суспільстві? 
3. В чому полягає зміст планового та позапланового контролю органами публічної 

адміністрації? 
4. Який сучасний стан законодавчого регулювання процедури здійснення державного 

контролю? 
5. Назвіть суб’єктів уповноважених здійснювати державний контроль. 
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6. Які можуть бути правові наслідки контролю? 

Завдання: 
1. Проаналізуйте Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності». Випишіть основні законодавчі новели нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності. Контроль за якими видами діяльності не 
підпадає під дію закону? 

2. Серед поданого переліку органів, виберіть ті які за своєю сутністю є контролюючими: 

a) Державна архівна служба України 

b) Державна інспекція навчальних закладів України 

c)  Державне космічне агентство України 

d) Державна архітектурно-будівельна інспекція України 

e) Державна виконавча служба України Міністерства юстиції України 

f) Пенсійний фонд України 

g) Державна служба праці України 

h) Державне агентство земельних ресурсів України 

i) Державна служба статистики України 

j) Державна фіскальна служба України 

k) Державне агентство екологічних інвестицій України 

l) Державна екологічна інспекція України 

m) Державне агентство водних ресурсів України 

n) Державна інспекція ядерного регулювання України 

o) Державна пенітенціарна служба України 

Задачі  
1. За декілька хвилин до закінчення робочого часу, на підприємство «Руно» завітала 

Інспекція. На запитання про підстави проведення перевірки, адже, вона не є плановою, 
інспектор заявив, що виявлені недостовірні дані, у документах обов'язкової звітності, 
поданих  підприємством. На прохання керівника підприємства внести запис до журналу 
реєстрації інспекцій та перевірок, посадовець відмовився це здійснити, мотивуючи тим, що 
на підприємстві журнал ведеться не встановленої форми, а з порушеннями. Окрім того, в 
журнал вносяться дані лише про планові перевірки. 

Керівнику підприємства заборонили фіксувати процес здійснення  або  позапланового  
заходу  засобами відеотехніки, зазначивши при цьому, що такі дії перешкоджають 
здійсненню перевірки, додатково пригрозивши штрафом. Пізніше, під  час  проведення 
перевірки були  вилучені у підприємства  оригінали та копії їх фінансово-господарських та  
бухгалтерських документів. За результатом перевірки на підприємство було накладено 
чималу суму штрафу. 

Дайте правову оцінку діям Інспектора. Як би мав діяти керівник підприємства у цій 
ситуації, щоб не допустити порушення своїх прав?  

2. До підприємсва «РУТА» зателефонував Начальник управління державної 
фіскальної служби і заявив вимогу до підприємства сплатити суми Податку на додану 
вартість за кілька місяців наперед. У випадку, якщо керівник підприємства не піде на зустріч 
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службі, пригрозив позаплановою перевіркою, під час якої буде застосовано до керівника 
відповідні санкції. На зауваження керівника підприємства, що перевірка його діяльності 
Державною фіскальною службою недавно проводилась, а відповідно до Закону України «Про 
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» повторна 
перевірка заборонена, Начальник Управління ДФС, сказав, що на його сферу цей закон не 
поширюється, здійснення контролю з боку ДФС регулюється іншим законодавством, яке 
дозволяє здійснювати перевірки так часто як це потрібно, особливо коли йдеться про 
ухилення від сплати податків. 

Дайте правовий аналіз ситуації. Допоможіть підприємцеві захистити свої права.  

Законодавство та література до теми: 
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України вiд 23.07.1996 - 1996 р., № 30, 
ст. 141 (зі змінами та доповненнями)  

2. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності» // Урядовий кур’єр  офіційне видання від 27.06.2007 № 113 

3. Закон України «Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які 
застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності» // Голос України  від 
24.04.2012 № 75 

4. Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» // 
Урядовий кур’єр  від 02.02.2011р. № 19 

5. Закон України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів 
військового призначення та подвійного використання» // Урядовий кур’єр  від 26.03.2003 
№ 56 

6. Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» //  
Урядовий кур’єр   від 23.07.2003 № 134 

7. Порядок здійснення державного контролю нехарчової продукції затверджений  
постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1403 

8. Порядок здійснення державного геологічного контролю затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 р. № 1294  

9. Порядок здійснення державного архітектурно-будівельного контролю затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. N 553 

10. Порядок державного експортного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з 
укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту 
товарів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2012 р. № 500 

11. Порядок здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів 
затверджений наказом Міністерства освіти і науки України 25.01.2008  № 34 

12. Порядок здійснення державного контролю на автомобільному транспорті затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. № 1567 

13. Андрійко О.Ф. «Державний контроль в Україні: організаційно правові засади» - К., 2004. 
– с.103 

14. Букатова Д. Актуальні проблеми здійснення державного контролю на ринках фінансових 
послуг України // Підприємництво, господарство і право. – 2011. - №8. – С. 78-80. 

15. Гаращук В.Г. Контроль та нагляд у державному управлінні - Харків, 2002р. – с. 88 
16. Гладун З.С. Адміністративно-правові питання державного контролю у сфері охорони 
здоров’я // Право України. – 2005. – №5. – С. 25. 

17. Гуржій Т. О. Актуальні проблеми державного контролю у сфері безпеки дорожнього 
руху // Адміністративне право і процес. – 2012. - № 1 (1). – С. 78-87. 
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18. Лагода О. Контрольні процедури в системі адміністративно-процедурної діяльності // 
Право України. – 2008. – №2.  

19. Стародубцева Т. Процедури здійснення контролю органами внутрішніх справ за 
господарською та підприємницькою діяльністю // Підприємництво, господарство і право. 
– 2011. - №5. – С. 114-116. 

20. Стрельченко О.Г. Контроль як засіб забезпечення законності у сфері охорони здоров’я // 
Адміністративне право і процес. – 2012. – № 2. – С. 66-73. 

21. Троханенко І.І. Сутність і призначення державного контролю у демократичному 
суспільстві / Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. 
Випуск 43.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2009.- С. 286-291 

22. Чорна В. Г. Контроль та нагляд як адміністративно-правові засоби регулювання у сфері 
позашкільної освіти України // Адміністративне право і процес. – 2012. - № 2 (2). – С. 
92-98.  

Тема 15. Процедура адміністративного оскарження 
 (4 год.) 

1. Адміністративне оскарження та його місце серед способів захисту прав особи у 
відносинах з публічною адміністрацією. 

2. Право на адміністративне оскарження. 
3. Суб‘єкти розгляду скарги. 
4. Подання скарги та його наслідки. 
5. Розгляд скарги. 
6. Рішення, що можуть бути прийняті в результаті розгляду скарги. 

Контрольні запитання: 
1. Назвіть переваги та недоліки адміністративного оскарження як способу захисту прав 

особи у відносинах з публічною адміністрацією у порівнянні з подання 
адміністративного позову. 

2. Чи є подання скарги в адміністративному порядку обов‘язковим перед поданням 
адміністративного позову до суду? 

3. Яким чином подання скарги в адміністративному порядку впливає на чинність 
оскаржуваного адміністративного акта? 

4. Чи є суб‘єктом права на адміністративне оскарження юридична особа за чинним 
законодавством України? 

5. Які суб‘єкти розглядають скарги в адміністративному порядку на рішення, дії чи 
бездіяльність органів місцевого самоврядування?  

6. Які рішення можуть бути прийняті за результатами розгляду скарги в адміністративному 
порядку? Порівняйте зміст цих рішень з повноваженнями адміністративного суду. 

Завдання та задачі: 
1. Вкажіть адміністративний орган - суб’єкта розгляду адміністративної скарги, у випадку 
оскарження: 

а) рішення виконавчого комітету міської ради; 
б) дій адміністратора дозвільного центру;  
в) відмови у наданні дозволу на розміщення зовнішньої реклами, який особа отримала 

через дозвільний центр; 
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г) дій державного реєстратора, який вимагав подання додаткових документів для 
здійснення реєстрації фізичної особи-підприємця, які не передбачені чинним 
законодавством; 

д) дій начальника управління державної реєстрації міської ради, який відмовився 
прийняти скаргу на бездіяльність державного реєстратора; 

ж) дій керівника департаменту міської ради; 
з) бездіяльності начальника Галицької районної адміністрації м. Львова. 

2.Гр. М. звернувся з скаргою на дії начальника відділу звернень громадян та соціальних 
питань міської ради міста Ч., які полягають відмові проставити на другому примірнику 
звернення реєстраційного штампу із зазначенням дати його прийняття. Крім того,  начальник 
не забезпечив право громадянина бути присутнім при розгляді його зверення. Начальник 
відділу вважає, такий обов’язок не передбачено чинним законодавством, а Інструкцією з 
діловодства передбачено проставлення реєстраційного штампу лише на оригінальних 
примірниках звернень громадян, що залишаються у справах адміністративного органу – 
суб’єкта розгляду звернення. 

Дайте правовий аналіз ситуації. Якими нормативними актами визначається порядок 
прийняття та розгляду звернень громадян? Розкрийте обов’язки адміністративного органу 
щодо розгляду звернень громадян.  

3.Гр. К. звернувся до керівника департаменту економічної політики міської ради з скаргою на 
дії начальника управління комунальної власності, який не розглянув відповідно до вимог 
чинного законодавства його заяву. На думку скаржника, порушення полягали у 
незабезпеченні права особисто викласти аргументи начальнику, брати участь у перевірці 
поданої скарги. Крім того, заява громадянина не була розглянута у встановлений 
законодавством строк.  

Проаналізуйте дану ситуацію. Які права має громадянин, який звернувся із заявою чи 
скаргою до адміністративного органу? Поясніть, яким чином громадянин може реалізувати 
зазначені права? Які строки передбачені чинним законодавством для розгляду звернень 
громадян? 

4. Гр. О. звернулась з позовною заявою до суду про дії та бездіяльність прокуратури міста М. 
Позовні вимоги обґрунтовуються тим, що відповідно до Закону України «Про звернення 
громадян» відповідач у встановлений законом термін не надав обґрунтованої відповіді 
позивачу щодо розгляду його скарги. Гр. О. просить суд зобов'язати відповідача вирішити у 
місячний термін та надати обґрунтовану відповідь на звернення. Представник прокуратури 
зазначив, що за результатами розгляду звернення гр. О., її було письмово повідомлено у 
передбачений законом термін та відповідно до КПК України, а не відповідно до вимог Закону 
України «Про звернення громадян».  

Дайте правовий аналіз ситуації. Чи є вимоги гр. О. обґрунтованими? Вкажіть, на які 
правовідносини поширюється Закон України «Про звернення громадян»? 

5. Громадська організація «Н» звернувся до Львівської обласної державної адміністрації із 
запитом № щодо проведення громадської експертизи, проте відповіді на запит не отримав. 
Керівник вказаної організації вирішив оскаржити бездіяльність Львівської обласної 
державної адміністрації та перешкоджання у проведенні громадської експертизи у 
адміністративному порядку. Вкажіть адміністративний орган – суб’єкта розгляду скарги у 
зазначеному випадку. Які рішення можуть бути прийняті за результатами розгляду скарги в 
адміністративному порядку? 
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аспекті проблем адміністративного оскарження [Текст] / Д. В. Лученко // Вісник 
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Мудрого". - Х. : Право, 2013. - 2013. № 1 (12). - С. 223-231. 

11. Плахотнюк Н.Г. Правове регулювання процедури адміністративного оскарження в 
Україні: стан та перспективи удосконалення/ Держава і право: Збірник наукових праць. 
Юридичні і політичні науки. Випуск 37.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького 
НАН України, 2007.- С. 260-267  

12. Полюхович В. Адміністративно-правовий захист особи у відносинах з органами 
державної влади // Право України. – 2003. – № 5. – С. 41-46. 

13. Полюхович В.І. Інститут оскарження в адміністративному порядку  // Виконавча 
влада і адміністративне право (за заг. ред. Авер‘янова В.Б. – К.: Ін Юре, 2002. – С. 
192-201 

14. Школик А.М. Адміністративне оскарження у системі місцевого самоврядування // 
Вибори і демократія. – 2006. - № 3 (9).- С. 69-76. 

Тема 16. Правове регулювання окремих спеціальних адміністративно-
правових режимів  

(2 год.) 

1. Поняття, зміст та види спеціального адміністративно-правового режиму. 
2. Надзвичайні адміністративно-правові режими: мета, порядок запровадження, види. 
Обмеження конституційних прав і свобод в умовах надзвичайних адміністративно-
правових режимів. Особливості правового режиму надзвичайного стану. 

3. Режим державної таємниці як один із видів режимів інформації з обмеженим доступом. 
Процедура надання допуску до державної таємниці. 

4. Підстави та порядок введення воєнного стану в Україні. 
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5. Суб‘єкти, залучені до забезпечення правового режиму воєнного стану та їх 
повноваження. Військово-цивільні адміністрації 

6. Заходи та гарантії законності правового  режиму воєнного стану. 

Контрольні запитання: 
1. Які елементи розкривають зміст адміністративно-правового режиму? 
2. Які існують види адміністративно-правових режимів за: терміном дії, територією дії? 
3. Які види конституційних прав і свобод обмежуються в умовах надзвичайних 

адміністративно-правових режимів ? 
4. Які підстави і порядок запровадження режиму надзвичайного стану? 
5. Які підстави і порядок запровадження режиму воєнного стану? 

Завдання: 
1. З поданого переліку назвіть постійні спеціальні адміністративно-правові режими: 
режим державної таємниці; режим прикордонної зони; спрощений митний режим; 
дозвільний режим (придбання вогнепальної зброї); режим надзвичайної екологічної ситуації; 
паспортний режим; режим воєнного стану; режим проживання іноземців; санітарний режим; 
порядок в'їзду, виїзду на тимчасово окуповану територію. 

2. При проведенні наукового дослідження Котюк Л. потрібно було ознайомитись з 
інформацією, яка має гриф «Таємно».  
Надайте Котюк Л. письмову консультацію у вирішенні цього питання.  
Який існує порядок допуску до державної таємниці? 

3. Складіть письмовий документ про допуск державного службовця Н. до державної 
таємниці. 
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Тема 17. Сутність та види контролю за публічною адміністрацією 
(2 год.) 

1. Сутність та класифікація контролю за діяльністю публічної адміністрації. 
2. Форми парламентського контролю за діяльністю публічною адміністрації. 
3. Контроль Президента України за діяльністю публічної адміністрації. 
4. Зовнішній та внутрішній контроль в межах системи органів виконавчої влади. 
5. Контроль з боку органів місцевого самоврядування. 
6. Форми контролю громадськості за діяльністю публічної адміністрації. 

Контрольні запитання: 
1. В чому полягає відмінність між внутрішнім та зовнішнім контролем над публічною 

адміністрацією? 
2. Поясніть, які переваги та недоліки притаманні внутрішньому адміністративному 

контролю? 
3. Назвіть та охарактеризуйте види внутрішнього адміністративного контролю. 
4. В чому проявляється механізм стримувань і противаг у відносинах контролю над 

виконавчою гілкою влади з боку законодавчої?  
5. У яких формах Верховна Рада здійснює свої контрольні повноваження щодо публічної 

адміністрації? 
6. Охарактеризуйте Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Рахункову 

палату як суб’єктів здійснення контролю над публічною адміністрацією. 
7. В яких формах може здійснюватися громадський контроль над публічною 

адміністрацією? 

Завдання: 
1. Випишіть із Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини» 

положення які закріплюють: 
а) підстави для порушення Уповноваженим справ та призначення перевірок; 
б) права, що надані Уповноваженому для здійснення своїх обов’язків;  
2. Випишіть із Закону України «Про рахункову палату» контрольні повноваження цього 

органу. 
3. У плані роботи Державної фінансової інспекції в області Х була передбачена планова 

виїзна ревізія в управлінні юстиції в області Х з 27.08.2012 по 29.09.2012. Письмове 
повідомлення про початок проведення ревізії було надіслане до управління юстиції в 
області Х 14.08.2012. Дату закінчення такої ревізії було повідомлено управлінню юстиції 
17.08.2012 по телефону.  

  Проведення планової виїзної ревізії було продовжено за рішенням Державної 
фінансової інспекції України з погодженням Генеральної прокуратури України на 5 днів. 
Чи відповідає вимогам закону описане проведення ревізії? Якщо ні, то яких порушень було 
допущено? 
  Які права має управління юстиції в області Х в разі, якщо вважатиме такі дії 
Державної фінансової інспекції в області Х незаконними? 

Законодавство та література до теми: 
1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – 

№ 30. – Ст. 141 (зі змінами). 
2. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу України» від 26 січня 1993 

р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст.110 (зі змінами). 
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5. Закон України «Про Рахункову палату» від 2 липня 2015 р. – [Електронний ресурс]. – 
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Тема 19. Судовий контроль за публічною адміністрацією 
 (4 год.) 

1. Місце та роль органів судової влади у здійсненні контролю за діяльністю публічної 
адміністрації. 

2. Завдання адміністративного судочинства. 
3. Організація адміністративного судочинства в Україні 
4. Право на звернення до адміністративного суду та способи судового захисту 
5. Засади (принципи) адміністративного судочинства: 
5.1. Верховенство права 
5.2. Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; 
5.3. Гласність і відкритість судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; 

!61



5.4. Змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з’ясування всіх обставин у справі; 
5.5. Обов’язковість судового рішення; 
5.6. Забезпечення права на апеляційний перегляд та касаційне оскарження судового рішення; 
5.7. Розумність строків розгляду справи судом; 
5.8. Неприпустимість зловживання процесуальними правами; 
5.9. Відшкодування судових витрат фізичних та юридичних осіб, на користь яких ухвалене 
судове рішення. 
6. Юрисдикція адміністративних судів: поняття та види: 
6.1. Предметна юрисдикція адміністративних судів 
6.2. Інстанційна юрисдикція; 
6.3. Територіальна юрисдикція (підсудність). 
7. Повноваження адміністративного суду при вирішенні справи 

Контрольні запитання: 
1. Визначте поняття адміністративна юстиція. 
2. Назвіть основні моделі адміністративної юстиції. 
3. Охарактеризуйте систему адміністративних судів України. Що таке адміністративний 

суд? 
4. Охарактеризуйте поняття та ознаки публічно-правового спору. 
5. Чим відрізняються завдання адміністративного судочинства від завдань інших видів 

судочинства? 
6. Як співвідносяться принципи верховенства права і законності в адміністративному 

судочинстві? 
7. Поясніть сутність принципу офіційного з’ясування всіх обставин у справі. 
8. Вкажіть критерії, якими керується суд, вирішуючи питання про належність справи до  

юрисдикції адміністративного суду? 
9. На які публічно-правові спори не поширюється юрисдикція адміністративних судів? 
10. Які є види судових рішень в адміністративному процесі? 

Задачі та завдання: 
1. Схематично зобразіть систему адміністративних судів України як складову судоустрою 
України. 

2. Проаналізуйте ст. 5 КАС України, ознайомтесь із способами судового захисту (ч.1 ст. 5 
КАС України). 
Вкажіть який спосіб судового захисту необхідно обрати у наступних ситуаціях: 
а) розпорядник публічної інформації не надавав відповіді на усі питання на запит 
громадянина;  
б) спір між органом місцевого самоврядування і місцевою державною адміністрацією з 
приводу реалізації їхньої компетенції щодо здійснення делегованих повноважень; 
в) рішення міської ради суперечить Закону України; 
г) судове оскарження постанови адміністративної комісії про притягнення до 
адміністративної відповідальності; 
ґ) Головне управління Національної поліції в Київській області не провело повного 
розрахунку з поліцейським у день його звільнення із органів Національної поліції, не 
доплатило частину одноразової грошової допомоги при звільненні та не виплатило середній 
заробітку за час затримки розрахунку при звільненні із органів Національної поліції; 
д) судове оскарження припису Територіальної державної інспекції з питань праці. 
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3. Громадянин звернувся до Верховного Суду із позовною заявою до Верховної Ради України 
із вимогою скасувати Закон України “Про адміністративні послуги” як такий, що не 
відповідає Конституції України. Чи належить розглядати таку справу у порядку 
адміністративного судочинства? Чи може Верховний Суд розглядати цю справу у якості суду 
першої інстанції? 

4. Юридична особа звернулась із запитом до ДФС України про доступ до публічної 
інформації. У листі ДФС України відмовила у наданні відповіді на запит, мотивуючи це тим, 
що юридичні особи не можуть до них звертатись на підставі Закону України "Про звернення 
громадян". Юридична особа оскаржила до місцевого загального як адміністративного суду м. 
Києва бездіяльність ДФС України.  
Чи мала місце бездіяльність ДФС України у цьому випадку? 
Які порушення адміністративного законодавства допустила ДФС України? 
Чи поширюється юрисдикція адміністративних судів на спір з приводу надання доступу до 
публічної інформації та відмову у її наданні? 
Чи порушено правила територіальної юрисдикції (підсудності) у цьому випадку? 

5. Громадянин А. звернувся з позовною заявою до окружного адміністративного суду з 
позовною заявою до Інспектора патрульної поліції Управління патрульної поліції в місті 
Одесі Департаменту патрульної поліції, лейтенанта поліції Б., третя особа Управління 
патрульної поліції в місті Одесі Департаменту патрульної поліції, із вимогою скасувати 
постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. 
Суд повернув позовну заяву у зв'язку з тим, що гр. А. до моменту звернення в суд не 
звертався зі скаргою і таким чином не використав досудовий порядок врегулювання спору і 
відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 169 КАС України такий позов підлягає поверненню. 
Чи належить розглядати таку справу у порядку адміністративного судочинства? 
Чи порушено правила предметної юрисдикції адміністративних судів? 

6. Ознайомтесь із ст. 241, 249 КАС України. Яке судове рішення прийме суд у наступних 
випадках: 
1) відмова у відкритті провадження 
2) за наслідком вирішення спору по суті 
3) оголошення перерви у судовому засіданні 
4) за наслідком перегляду рішення в апеляційному порядку 
5) позовна заява, підписана адвокатом, написана з суттєвими недоліками 
Види судових рішень: 
А. Рішення 
Б. Постанова 
В. Ухвала 
Г. Окрема ухвала 

Законодавство та література до теми: 
1. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2005. – № 35-36, № 37. – Ст. 446 . (зі змінами). 
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості 

Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Ст.. 1122 (зі змінами). 
3. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272. (зі змінами). 
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4. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» від 23 
грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 20. – Ст. 99 (зі змінами). 

5. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р. // Відомості 
Верховної Ради України. – 2010. – № 41-42, № 43, № 44-45. – Ст. 529 (зі змінами). 

6. Закон України «Про судовий збір» від 08.липня 2011 р. // Відомості Верховної Ради 
України. – 2012. – № 14. – Ст. 87 (зі змінами). 

7. Указ Президента України «Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних 
судів, затвердження їх мережі» від 16 листопада 2004 р. (зі змінами). – [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1417/2004  

8. Указ Президента України «Про вдосконалення мережі адміністративних судів України» 
від 16 жовтня 2008 р. (зі змінами). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/941/2008  

9.  Авер’янов В. Б. Нові категорії кодексу адміністративного судочинства України: питання 
наукового тлумачення / В. Б. Авер’янов  // Часопис Київського університету права. – 
2010. – № 2. – С. 5 – 10.. 

10. Авер’янов В. Б., Лук’янець Д.М., Педько Ю.С. Адміністративне судочинство в Україні: 
проблеми правового регулювання // Судова апеляція. - №4(9). – 2007 – С.91 – 97 

11. Авер’янов В.Б. Понятійно-термінологічні новели Кодексу адміністративного судочинства 
України: дискусійні проблеми // Право України. – 2011. – № 4. – С. 12-38. 

12. Адміністративна юстиція України: теорія і практика. Настільна книга судді. /За заг.ред. 
О.М. Пасенюка/. – К.: Вид-во «Істина», 2007. 

13. Адміністративне судочинство : навчальний посібник / за заг. ред. проф. О. П. 
Рябченко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 304 с.  

14. Адміністративний процес України: Навч. посіб. / А.Т. Комзюк, В.М. Бевзенко, Р.С. 
Мельник/. – К.: Прецедент, 2007. – 531с. 

15. Бевзенко В. М. Захист в адміністративному судочинстві України прав платників податків  
від дій органів Державної податкової служби // Адміністративне право і процес. – 2013. - 
№ 1 (3). – С. 122- 135. 

16. Берлач Н.А. Проблеми визначення юрисдикції адміністративних судів при вирішенні 
спорів з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження та звільнення з 
неї // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 1. – С. 166-170. 

17. Бєлкін Л. М. Ефективний захист прав юридичних та/або фізичних осіб як чинник 
визначення адміністративної судової юрисдикції // Адміністративне право і процес. – 
2012. - № 1 (1). – С. 88-95. 

18. Битяк Ю. Адміністративне судочинство як форма забезпечення верховенства права і 
законності // Право України. – 2011. – № 4. – С. 4-12. 

19. Бутирський А.А. До проблемних питань визначення підвідомчості справ 
адміністративним судам / Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і 
політичні науки. Випуск 45.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 
2009.- С. 253-257  

20. Войнолович С. Ю. Сучасна модель системи адміністративного судочинства України / 
С. Ю. Войнолович. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : file:///C:/Users/KBC/
Downloads/Nzizvru_2013_4_17.pdf  

21. Гетьман-П’ятковська І. Суддівська влада: порівняльний аналіз та шляхи вирішення 
якісного добору кадрів // Право України. – 2009. - №12. – С.168. 
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Тема 20. Загальні засади адміністративної відповідальності 
 (4 год.) 

1. Поняття та принципи адміністративної відповідальності як різновиду юридичної 
відповідальності. 

2. Підстави адміністративної відповідальності. Джерела законодавства, що встановлюють 
адміністративну відповідальність.  

3. Адміністративне правопорушення як підстава адміністративної відповідальності. Ознаки 
адміністративного правопорушення. Відмежування адміністративних правопорушень від 
інших видів правопорушень. 

4. Склад адміністративного правопорушення. Види складів адміністративного 
правопорушення.  

5. Характеристика окремих елементів складу адміністративного правопорушення:  
а) об’єкт адміністративного правопорушення; 
б) об'єктивна сторона адміністративного правопорушення: обов'язкові та факультативні 
ознаки.  
в) суб’єкт адміністративного правопорушення; загальний та спеціальні суб‘єкти; юридична 
особа як суб‘єкт  адміністративного правопорушення; 
г) суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення. 
6.  Адміністративні стягнення, їх види та сутність.  
7. Порядок накладення адміністративних стягнень. Вплив пом'якшуючих і обтяжуючих 
обставин на застосування адміністративних стягнення.  

Контрольні запитання: 
1. Які існують кодифіковані джерела законодавства, що встановлюють адміністративну 

відповідальність ?  
2. У чому полягає зміст принципу доцільності адміністративної відповідальності? 
3. У чому полягає відмінність адміністративних правопорушень від інших видів 

правопорушень? 
4. Які обставини виключають адміністративну відповідальність? 
5. Як заходи впливу застосовуються до неповнолітніх за вчинення адміністративних 

проступків ? 
6. Які законодавчі акти встановлюють адміністративну відповідальність юридичних осіб? 

(Назвіть не менше п’яти). 
7. Які адміністративні стягнення можуть застосовуватися до юридичних осіб?  
8. Які стягнення належать до додаткових стягнень? Як вони застосовуються? (Наведіть 

приклади). 
9. Які існують особливості адміністративної відповідальності іноземців? 

Завдання та задачі: 

1. Заповніть таблицю порівняльного аналізу 
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2. З поданого переліку виберіть санкції, які належать до адміністративних стягнень: 
догана; громадські роботи; службові обмеження для військовослужбовців; арешт; 
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; попередження 
про неповну службову відповідність; оплатне вилучення предмета, які став знаряддям 
вчинення або безпосереднім об’єктом правопорушення; зобов’язання публічно або в іншій 
формі попросити вибачення у потерпілого; адміністративний арешт; виправні роботи; сувора 
догана; конфіскація майна; позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові 
(права керування транспортними засобами, права полювання); затримка до одного року у 
присвоєнні чергового рангу; позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 
кваліфікаційного класу.  
3. Головний лікар воєнного госпіталю полковник Петренко М. із сином Сергієм, якому 
виповнилось 16 років, на службовій машині з водієм Сорокою А. в суботу 29 липня 2010р. 
виїхав на полювання. Петренки пополювали вдало, а Сорока жодного разу не влучив у ціль. 
Після полювання вони розпалили багаття. У зв’язку з цим головний лісничий склав три 
протоколи про порушення правил пожежної безпеки в лісах. Тут же на місці він виніс 
постанову про накладення на Петренка, його сина Сергія і Сороку адміністративного штрафу 
із конфіскацією мисливської зброї.  
 Петренко М. оскаржив постанову про адміністративне стягнення, мотивуючи це тим, що 
він є військовослужбовцем і адміністративну відповідальність несе згідно із дисциплінарним 
статутом. 
  Дайте правову оцінку цієї ситуації.  
4.  Гр. Сидоркін на своєму власному авто разом із своїм товаришем Петровим повертались із 
пікніка. Водії зустрічного руху подали світловий сигнал, який означає те, що на посту ДАІ 
працівники міліції зупиняють всіх водіїв. Сидоркін, який перебув в стані сп’яніння, передав 
керування свого автомобіля Петрову, так як Петров перебував в меншій стадії сп’яніння, але 
не мав при собі водійських прав.  
На посту ДАІ працівники міліції затримали Сидоркіна і Петрова, де після медичного 

огляду на стан сп’яніння були складені два протоколи про вчинення адміністративного 
правопорушення. У своєму поясненні Сидоркін вказав, що працівники ДАІ вилучили у нього 
посвідчення водія неправомірно, так як він працює водієм автобуса і має, крім категорії “В” 
категорію “С”, а без посвідчення його не допустять до роботи. Постановою суду Сидоркін 
був позбавлений права керування транспортним засобом категорії “В” і “С” строком на один 
рік. На Петрова було накладено адміністративний штраф. 
 Дайте правову оцінку цієї ситуації. 

Критерії Види відповідальності

дисциплінарна адміністративна кримінальна      цивільна

Нормативна основа

Перед ким наступає

Суб’єкти 
відповідальності

Характер санкцій
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5. На підставі протоколу, складеного інспектором з охорони навколишнього середовища, 
начальник ДАІ району розглянув справу механіка транспортного підприємства гр. В. про 
випуск в експлуатацію автомобіля, у якого вміст забруднюючих речовин у викидах 
перевищував установлену норму і на підставі ст. 80 КУпАП наклав на нього штраф у розмірі 
20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
Дайте провий аналіз даної ситуації. Вкажіть, чи правильно вирішена справа. 
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Тема 21. Провадження в справах про адміністративні правопорушення 
 (6 год.) 

1. Поняття, завдання і принципи провадження в справах про адміністративні 
правопорушення. Обставини, які виключають провадження у справах про адміністративні 
правопорушення. 

2. Засоби забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення. 
3. Учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення: поняття, види, 
правовий статус.  

4. Суб’єкти, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. 
5. Докази і доказування в провадженні в справах про адміністративні правопорушення. 
6. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення: загальна 
характеристика 

7. Порушення справи про адміністративне правопорушення. 
8. Розгляд справи про адміністративне правопорушення та прийняття рішення.  
9. Оскарження постанови у справі про адміністративні правопорушення  
10. Особливості виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення. 
Добровільне і примусове виконання постанов. 

Контрольні запитання: 
1. Що спільного і у чому різниця між дисциплінарним і адміністративним провадженням? 
2. Який механізм порушення провадження в справі про адміністративні правопорушення? 
3. У який строк має бути розглянута справа про адміністративне правопорушення? 
4. Які вимоги передбачені щодо оформлення протоколу про адміністративне 

правопорушення? 
5. Чи вправі орган (посадова особа) переглянути постанову про накладення 

адміністративного стягнення на власний розсуд? 
6. Який порядок оскарження постанов про накладення адміністративних стягнень, 

прийнятих судами?  
7. В чому полягає відмінність добровільного і примусового виконання постанови про 

накладення адміністративного штрафу?  

Завдання та задачі: 
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1. Складіть порівняльну таблицю прав і обов’язків особи, яка притягується до 
адміністративної відповідальності, і потерпілого в справі про адміністративні 
правопорушення. 

2. Придумайте фабулу адміністративного правопорушення і по ній складіть: 

a) протокол про вчинення адміністративного правопорушення; 
b) постанову про накладення адміністративного стягнення; 
c) скаргу на постанову про накладення адміністративного стягнення 

3. В адміністративну комісію Галицького району міста Львова 5 листопада 2010 р. надійшли 
матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності громадянина К. за статтею 
186-1 КпАП України. З‘ясувавши, що К. Перебуває у Львові у відрядженні, секретар 
адміністративної комісії надіслав матеріали до міста Луцька в адміністративну комісію за 
місцем проживання правопорушника. 7 лютого 2011 року К., повернувшись додому, дізнався, 
що з його заробітної плати відрахували 50 гривень.  
Гр. К. Звернувся за роз‘ясненням до прокурора.  
Що повинен відповісти прокурор? 

4. Адміністративна комісія розглянула справу про адміністративне правопорушення, яке 
вчинив громадянин М. І притягнула його до відповідальності за статтею 191 КпАП України, 
визначивши стягнення – оплатне вилучення зброї. М. Оскаржив постанову адміністративної 
комісії в окружний адміністративний суд, але суд не прийняв скарги.  

Чи правильно зробив суд? Дайте поряду гр.М щодо його подальших дій. 

5. Громадянин В. Був притягнутий до адміністративної відповідальності за дрібне 
хуліганство і йому було визначено стягнення – 10 діб адміністративного арешту. Гр. В. 
звернувся до судді з проханням відпустити його на похорон брата, який загинув в 
автомобільній катастрофі.  

Що повинен зробити суддя? 

6. Громадянин Н. Був затриманий за злісну непокору працівнику міліції 18 грудня 2010 р. в 
17.00. 20 грудня 2010 р. в 10.00 суддя Франківського районного суду розглянув справу і 
наклав адміністративне стягнення у вигляді адміністративного арешту на 14 діб. Н. 
Звернувся зі скаргою в апеляційний суд, який повернув скаргу без розгляду.  

Чи мало місце порушення законності в цій справі.?  

Законодавство та література до теми: 
1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості 

Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Ст.. 1122 (зі змінами). 
2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку зберігання 

вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні 
правопорушення речей і документів» від 16 січня 2012 № 17 // Урядовий кур'єр від 19 
січня 2012 № 10  

3. Бахрах Д.Н., Ренев Е.В. Производство по делам об административных правонарушениях. 
– М.: Знание, 1989. 

4. Брайченко С. М., Смаглій В. А. Проблемні питання адміністративно-деліктного процесу / 
С. М. Брайченко, В. А. Смаглій // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 5. – С. 210 
– 212. 
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