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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. 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. 

2. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / за ред.В. Галунька О. 

Правоторової. Видання третє. Київ: Академія адміністративно-правових наук, 2020. 

466 с. Доступ: https://tinyurl.com/bdtxdbwk  

3. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / Галунько В., Діхтієвський 

П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Видання четверте . Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2021.

 520 с. - Доступ: https://tinyurl.com/27xhpspf  

4. 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. 

5. Банчук О.А. Публічне і приватне право: історія українських вчень і сучасність. 

– К.: Конус –Ю, 2008р. – 184 с. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник. – 

К.: Юрінком Інтер, 2011. – 576 с. 

9. Коломоєць Т. О. Вступ до навчального курсу "Адміністративне право України" 

: навч. лекція / Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков. – К. : Ін Юре, 2014. – 237 с. 

10. 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. 

https://tinyurl.com/bdtxdbwk
https://tinyurl.com/27xhpspf
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11. 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. 

12. 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. Доступ: 

https://www.osce.org/files/f/documents/d/c/358156.pdf 

13. Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / За заг. ред. 

Тимощука В.П., Школика А.М. – К.: Конус-Ю, 2007. 

14. Решота В.В. Джерела адміністративного права України: проблеми судового 

застосування: монографія. Львів: ТзОВ Галицька видавнича спілка, 2018. 356 с. 

15. Школик А.М. Порівняльне адміністративне право: Навч. посібник для юридичних 

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

16. Школик А.М. Адміністративно-процедурне законодавство та його систематизація: 

монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 306 с.  

http://www.osce.org/files/f/documents/d/c/358156.pdf
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Тема 1. Публічна адміністрація та її зв’язок з адміністративним 

правом 

(2 год.) 

Теоретичні питання: 

1. Публічна адміністрація: поняття та ознаки. 

2. Публічне управління та адміністрування: загальна характеристика. 

3. Виконавча влада та її регулювання адміністративним правом. 

Контрольні запитання: 

1. Поясність доцільність використання узагальненого поняття «публічна 

адміністрація» 

2. Назвіть основні підходи до розуміння поняття «публічна адміністрація». 

3. Розкрийте сутність структурного підходу до розуміння поняття «публічної 

адміністрації» 

4. Які групи публічних суб’єктів права відносимо до публічної адміністрації? Чому? 

5. Як співвідносяться поняття «державне управління», «публічне управління» та 

«публічне адміністрування»? 

6. Як співвідносяться поняття «виконавча влада», «місцеве самоврядування» 

та «публічна адміністрація»? 

7. Розкрийте сутність поняття «публічний інтерес». 

8. Зазначте основні заходи, які необхідно вжити для реформування публічного 

управління та адміністрування в Україні? 

9. Які фактори, на Вашу думку, перешкоджають реформуванню публічного 

управління  та адміністрування в Україні? 

10. Яким чином правове регулювання впливає на ефективність публічного 

управління та      адміністрування? 

Завдання: 

1. Схематично зобразіть структуру публічної адміністрації в Україні. 

2. Віднайдіть у чинному законодавстві України положення, які містять поняття 

“публічне управління” та “публічне адміністрування”. Підготуйте короткий правовий 

висновок стосовно необхідності законодавчого закріплення цих понять та їх 

тлумачення. 

Література до теми: 

1. Закон України «Про адміністративну процедуру» від 17.02.2022 р. - 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-IX#Text (пп. 11) п.1 ст. 2). 

2. Постанова Великої Палати Верховного Суду у частині тлумачення понять 

"публічний  інтерес" і "публічна адміністрація": 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/79883398 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-IX#Text
http://reyestr.court.gov.ua/Review/79883398
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3. Авер‘янов В.Б. Ще раз про зміст і співвідношення понять «державне 

управління» і «виконавча влада» : проблемні нотатки // Право України. – 2004. - №5. 

4. 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 

5. 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 

6. Кравцова Т.М., Солонар А.В. Поняття та принципи діяльності публічної 

адміністрації // Форум права. -2010. - No 4. – С. 522-525. 

7. Личенко І. О. Адміністративно-правові засади публічного управління в Україні // 

Журнал східноєвропейського права. – 2020. – № 78. Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2020/07/Lychenko_78.pdf 

8. Лук‘янець Д.М. Аксіоматичні теорії та універсуми науки адміністративного права 

/ Д.М.Лук‘янець. // Адміністративне право і процес. – 2014. – No3. – С. 37–44. 

9. Мацелик Т.О. Публічна адміністрація: питання понятійно-категоріального 

апарату // Часопис Київського університету права. – 2012. – No 1. – С. 135-138. 

10. 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. 

11. 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 

12. 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. 

13. Петров Є.В. Оновлення змісту категорії «публічна адміністрація»: нотатки до 

наукової дискусії Журнал східноєвропейського права. – 2019. – № 70. /[Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:

 http://easternlaw.com.ua/wp- content/uploads/2019/12/petrov_70.pdf 

14. Стратегія реформування державного управління України на 2022-2025 роки, затв. 

розпорядженням КМУ від 21.07.21 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2021- 

р#Text 

15.  Ющик О. Загальні теоретико-методологічні питання ефективного 

державного управління / О. Ющик // Право України. – 2015. – No 5. – С. 17 – 27. 

 

  

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzizvru_2014_6_8.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pubupr_2013_3_8.pdf
http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2020/07/Lychenko_78.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VKNU_Yur_2011_88_27.pdf
http://easternlaw.com.ua/wp-
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Тема 2. Адміністративне право як галузь публічного права 

(2 год.) 

Теоретичні питання: 

1. Адміністративне право як складова публічного права: загальна характеристика. 

2. Предмет адміністративного права. 

3. Метод правового регулювання адміністративного права. 

4. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права. 

Контрольні запитання: 

1. Назвіть основні критерії на підставі яких адміністративне право виокремлюють в 

самостійну галузь права. 

2. Які види правових відносин належать до предмету адміністративного права? 

3. Сформулюйте визначення сучасного адміністративного права. 

4. Охарактеризуйте зміни у розумінні предмета адміністративного права. 

5. Система адміністративного права 

6. Назвіть основні інститути адміністративного права. 

7. Охарактеризуйте сучасну трансформацію методу адміністративного права. 

8. В чому полягає мета адміністративно-правового регулювання? 

9. Назвіть сфери суспільних відносин які регулюють норми адміністративного права. 

10. Яке місце в системі національного права займає адміністративне право? 

11. Проведіть розмежування між конституційним та адміністратвиним правом. 

Завдання: 

1. 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; 

c) відносини, які виникають в процесі управління трудовою діяльністю на 

приватному підприємстві; 

d) відносини, які виникають в процесі формування депутатської фракції місцевої 

ради; 

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; 
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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 органами Національної поліції 

України справ про проїзд на заборонний знак світлофора. 

 

2. Складіть таблицю співвідношення найважливіших характеристик 

адміністративного і цивільного права за такими напрямами. 

a) предмет регулювання 

b) метод регулювання 

c) система права 

d) суб’єкти права 

e) основні інститути галузі 

 

3. Наведіть приклади з законодавства України щодо використання 

спеціальних методів адміністративного права (субординація, координація та 

реординація). 

Література до теми: 

1. Авер’янов В. Нова доктрина українського адміністративного права: концептуальні 

позиції // Право України. – 2006. – №5. 

2. Авер’янов В. Предмет адміністративного права: нова доктринальна оцінка // Право 

України. – 2004. – №10. 

3. 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. 

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  

4. Бойко І. В. До питання трансформації поглядів на предмет адміністративного 

права //Сучасна адміністративно-правова доктрина захисту прав людини [Текст] : тези 

доп. танаук. 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: 

https://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/pdf/admin_prawo2015.pdf  

5. 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: https://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/pdf/ 

admin_prawo2015.pdf    

http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/pdf/admin_prawo2015.pdf
http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/pdf/admin_prawo2015.pdf
https://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/pdf/admin_prawo2015.pdf
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6. Колпаков В. К. Адміністративне право: генезис інституалізації // Вісник Запорізького 

національного університету. – 2012. - No1 (І). – С. 130- 13 Кубко Є. Про предмет 

адміністративного права // Право України. – 2000. – No5. 

7. Мельник Р.С. Система вітчизняного адміністративного права та євроінтеграція 

України: до питання пошуку взаємозв‘язку // Право України. - 2010. - № 8.- С.116. 

8. 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-Режим доступу: 

http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/pdf/admin_prawo2015.pdf 

9. Радишевська О.Я. Адміністративне право України в умовах європеїзації: 

монографія. Київ: Талком, 2020. 720 с. 

10. Школик А.М. Порівняльне адміністративне право: Навч. посібник для юридичних 

факультетів та факультетів міжнародних відносин. – Львів: ЗУКЦ, 2007. С. 15-28. 

 

 

Тема 3. Концепції та принципи адміністративного права 

(4 год.) 

Заняття 1 

Теоретичні питання: 

1. Значення і види концепцій та принципів для адміністративного права 
2. Основоположні для адміністративного права концепції rule of law (верховенства 

права, правовладдя) і rechtsstaat (правової, правної держави). 
3. Концепція good administration (доброго/належного адміністрування): сутність та 

правове забезпечення. 

Контрольні запитання: 

1. Що варто розуміти під поняттям «принципи адміністративного права»? 

2. Яка роль принципів адміністративного права в механізмі адміністративно-

правового  регулювання суспільних відносин? 

3. Що включає зміст принципу верховенства права? 

4. Як співвідноситься принцип законності і з принципом верховенства права? 

5. Розкрийте зміст принципу законності.  

6. Які правові норми є джерелом принципу законності? 

7. Назвіть нормативні основи принципу верховенства права 

8. Розкрийте сутність концепції належного адміністрування.  

9. Проаналізуйте, які конституційні норми є правовою основою належного 

адміністрування. 

 

 

http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/pdf/admin_prawo2015.pdf
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Завдання: 

1. Назвіть не менше трьох основних нормативних джерел принципів 

адміністративного   права. 

 

2. Проаналізуйте Рішення ЄСПЛ «Вєренцов проти України» та випишіть принципи 

права, про порушення наголошено у цьому Рішенні ЄСПЛ. 

 

3. Велика Палата Верховного Суду у постанові від 06 листопада 2018 року у справі 

№ 812/292/18 зазначила, що норми законодавства, які допускають неоднозначне або 

множинне тлумачення, завжди трактуються на користь особи. Як Ви вважаєте, 

елементом якого принципу адміністратвиного права можна вважати дане твердження? 

Відповідь обгрунтуйте, з покликанням на законодавсво та судову практику.  

 

4. Дослідіть правову проблему співвідношення принципу права та норми права в 

адміністратвиному праві. Що має вищу юридичну силу: норма права чи принцип права 

та чи може норма права обмежувати дію принципів права?   

Наведіть аргументи власної позиції. 

Заняття 2 

Теоретичні питання: 

1. Класифікації принципів адміністративного права.  
2. Організаційні принципи (принципи побудови публічної адміністрації) 
3.  Матеріальні принципи (принципи відносин між публічною адміністрацією та 
приватними особами) 
4. Процедурні принципи (принципи, яких визначають порядок прийняття рішень та 
вчинення дій публічною адміністрацією). 

 

Контрольні запитання: 

1. Які основні критерії застосовуються для класифікації принципів адміністративного 

права? 

2. Які ви можете назвати організаційні принципи адміністратвиного права? 

3. Назвіть основні процедурні принципи, яка їх роль у здійсненні публічного 

адміністрування? 

4. Що означає принцип ефективності у діяльності публічної адміністрації? 

5. Розкрийте зміст принципу безсторонності (неупередженості) органу публічної 

адміністрації; 

6.  Які ознаки характеризують принцип недискримінації? 

7. Як Ви вважаєте, чи можна скасувати рішення публічної адміністрації, покликаючись 

на порушення принципів адміністративного права? Відповідь обгрунтуйте. 

8. Чи мають принципи адміністравтиного права практичне значення та застовсування? 

Відповідь обгрунтуйте. 



 12 

Завдання: 

1. Визначте, які принципи адміністративного права порушені у наведених 

відносинах: 

1. незаконна заборона мирного зібрання; 

2. утворення органу виконавчої влади відповідно до Указу Президента України; 

3. надання незаконних пільг та переваг симпатикам провладної політичної партії; 

4. пріоритет політичної доцільності над правами людини; 

5. застосування методу катування в роботі правоохоронних органів; 

 

2. Визначте правову основу перелічених принципів адміністративного права: 

1. пропорційності; 

2. законності; 

3. демократизму; 

4. рівності громадян перед законом; 

5. взаємної відповідальності держави і людини. 

 

3. З поданого переліку виберіть процедурні принципи, відповідь (вибір) обґрунтуйте: 

1. рівність учасників процесу перед законом і судом; 

2. обґрунтованість; 

3. професіоналізм працівників адміністративного органу; 

4. доброчесність; 

5. пропорційність; 

6. закритість процесу; 

7. презумпція правомірності дій адміністративного органу; 

8. своєчасність і розумний строк. 

 

4. У постанові від 13 лютого 2019 року Великої Палати Верховного Суду у зразковій 

справі № 822/524/18, із посиланням на положення ст. ст. 1, 8, 92 Конституції України, а 

також на ст. 9 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права зроблено 

висновок, що у випадку існування неоднозначного або множинного тлумачення прав та 

обов’язків особи в національному законодавстві, наявність у національному 

законодавстві правових «прогалин» щодо захисту прав людини та основних свобод, 

зокрема, у сфері пенсійного забезпечення, органи державної влади зобов’язані 

застосувати підхід, який був би найбільш сприятливим для особи. Чи можна даний 

висновок відносини до матеральних принципів адмінітратвиного права? Яких саме? 

Відповідь обгрунтуйте. 

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) // [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80#Text 
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2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод {Конвенцію 

ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.97}/ [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text 

3. Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної 

Ради України.– 2005 – № 35 – 36, № 37. – ст.446 (зі змінами та доповненнями) //[Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text 

4. Закон України «Про адміністративну процедуру» від 17.02.2022 - 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-IX#Text  

5. Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» 

від 12 вересня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17#Text 

6. Рішення КСУ у справі про Регламент Верховної Ради України від 1 квітня 

2008 року //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-08#Text 

7. Recommendation CM/Rec(2007)7 of the Committee of Ministers to member 

states on good administration  / The Committee of Ministers of the Council of Europe. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1155877&Site,. 

8. Рішення у справі «Вєренцов проти України»// [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_945#Text 

9. Біла книга Європейське врядування // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://brdo.com.ua/wp-content/uploads/2016/01/Bila-knyga-YEvropey-ske- 

vryaduvannya.pdf 

10. Верховенство права (доповідь, схвалена Венеційською Комісією на 86-му 

пленарному засіданні 25-25 березня 2011 року) // Право України. – 2011. – № 10. – С. 

168. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL- AD(2011)003rev-ukr 

11. Принцип юридичної визначеності в практиці Верховного 

Судуhttps://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/_30.06

.2021.pdf  

12. Головатий С. Верховенство права (правовладдя): як його тлумачить 

Венеційська Комісія // Право України. – 2011. – № 10. – С. 154 

13. Капля Олександр. Співвідношення принципів законності та верховенства 

права в адміністративному судочинстві України. - Підприємництво, господарство і 

право. – 2017. – №6. – 127-130. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: - http://pgp- 

journal.kiev.ua/archive/2017/6/29.pdf 

14. Медвідчук Г. В. Аналіз сутності адміністративно-правових відносин на 

прикладі Рішень Європейського суду із прав людини Актуальні проблеми держави і 

права. 2017.- Вип.79.-С.73-79 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://apdp.in.ua/v79/12.pdf (аналіз Рішення ЄСПЛ «Вєренцов проти України) 

15. Муравенко О.Ю. Особливості правової природи принципу законності // 

Публічне  право. – 2012. - №2 (6). – С. 380 – 385 

16. Грінь А. А. Принцип пропорційності в реалізації дискреційних повноважень 

органами виконавчої влади // Часопис Київського університету права. – 2015. - №3. - С. 

135-141. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://kul.kiev.ua/images/chasop/2015_3/CHAS15_3.pdf 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-IX#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-08#Text
http://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1155877&Site
https://brdo.com.ua/wp-content/uploads/2016/01/Bila-knyga-YEvropey-ske-%20vryaduvannya.pdf
https://brdo.com.ua/wp-content/uploads/2016/01/Bila-knyga-YEvropey-ske-%20vryaduvannya.pdf
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-
https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/_30.06.2021.pdf
https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/_30.06.2021.pdf
http://pgp-/
http://apdp.in.ua/v79/12.pdf
http://kul.kiev.ua/images/chasop/2015_3/CHAS15_3.pdf
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17. Пухтецька А.А. Оновлення змісту та значення принципів адміністративного 

права України // Адміністративне право і процес. – 2016.-№1. – С.23-28. [Електронний 

ресурс]. –Режим доступу: 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/apip/apip_2016_15.pdf 

18. Радишевська О.Я. Адміністративне право України в умовах європеїзації: 

монографія. Київ: Талком, 2020. С. 123-140. 

19. Шарая А.А. Принципи адміністративного права: характеристика загальних 

ознак // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2018. - №4. 

– С.66-72. http://law.journalsofznu.zp.ua/archive/visnik-4-2018/8.pdf 

20. Школик А.М. Значення та перелік принципів адміністративної процедури  // 

Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – Запоріжжя, 2017. – 

№ 2. – С. 91-98. 

 

Тема 4. Джерела адміністративного права 

(2 год.) 

Теоретичні питання: 

1. Поняття джерел адміністративного права та їх класифікація. 

2. Конституція України у системі джерел адміністративного права. 

3. Міжнародні договори України, акти Ради Європи та Європейського Союзу як 

джерела адміністративного права 

4. Закони України у системі джерел адміністративного права. Кодифіковані акти як 

регулятори адміністративно-правових відносин. 

5. Підзаконні нормативні акти як джерела адміністративного права. 

6. Судові рішення у системі джерел адміністративного права: акти Конституційного 

Суду, Верховного Суду, адміністративних судів. Практика ЄСПЛ як джерело 

адміністративного права. 

Контрольні запитання: 

1. Які є підходи до визначення (розуміння) джерел адміністративного права? 

2. Чи є акти вторинного права ЄС джерелами адміністративного права України, 

наприклад, директиви ЄС? Чи потребують вони додаткової імплементації у національне 

законодавство України? 

3. Чи є джерелом права міжурядові та міжвідомчі міжнародні договори? Чи мають 

вони пріоритет застосування щодо підзаконних правових актів? 

4. Назвіть форми систематизації адміністративного законодавства. Які 

адміністративно- правові інститути потребують систематизації (кодифікації) в Україні. 

5. Що таке рекодифікація? Чи потребує рекодифікації адміністративне законодавство 

України? 

6. Чи є джерелом адміністративного права правовий звичай, правова доктрина? 

7. Що таке «soft law» і чи застосовується воно як джерело права в Україні? 

(Наведіть приклади у контексті адміністративного права). 

8. Чи є джерелами адміністративного права акти Верховного Суду? 

9. Чи можуть акти правосуддя впливати на систему джерел адміністративного права? 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/apip/apip_2016_15.pdf
http://law.journalsofznu.zp.ua/archive/visnik-4-2018/8.pdf
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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, рішення селищної ради, постанова Верховної Ради України. 

 

2. Наведіть по два приклади наступних чинних джерел адміністративного права 

(випишіть їхню повну назву та час прийняття (укладення): 

□ закон; 

□ міжнародний договір; 

□ кодекс; 

□ указ Президента України; 

□ постанова Кабінету Міністрів України; 

□ розпорядження; 

□ наказ; 

□ інструкція; 

□ правила. 

 

3. Ознайомтеся з постановою Судді Волноваського районного суду Донецької області 

від 11.03.2015 р. за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/45296714. У цій 

справі суддя, розглядаючи справу, посилається на науково-практичний коментар до 

КУпАП. Яке значення має науково-практичний коментар як джерело права? Чи може він 

застосовуватися у судовому правозастосуванні? 

 

4. Проаналізуйте постанову Великої Палати від 19 вересня 2018 року у зразковій 

справі № 806/3265/17 за цим посиланням. Дайте відповіді на питання: 

А) Яке значення мають судові рішення Верховного Суду як джерела права? 

Б) Що означає типова справа в адміністративному судочинстві? Чи є вона взірцем для 

вирішення інших однотипних справ? Чи може виступати джерелом права? 

В) Як співвідноситься юридична сила Закону і постанови Верховної Ради України? 

Прокоментуйте наступний абзац вищевказаної постанови: 

Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що норми Закону № 5492-VI на 

відміну від норм Положення № 2503-XII (теж діючого на момент виникнення 

правовідносин) не тільки звужують, але фактично скасовують право громадянина на 

отримання паспорту у вигляді паспортної книжечки без безконтактного електронного 

носія персональних даних, який містить кодування його прізвища, ім'я та по-батькові та 

залишають тільки право на отримання паспорта громадянина України, який містить 

безконтактний електронний носій, що є безумовним порушенням вимог ст. 22 

Конституції України 

…Г) Чи можна використовувати цю постанову і висновки Великої Палати Верховного 

Суду у цій зразковій справі в інших випадках звернення осіб до територіальних органів 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/45296714.
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ДМС України з вимогами видати паспорт громадянина України у формі книжечки, у 

зв'язку з ненаданням особою згоди на обробку персональних данних, відповідно до 

Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної 

Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-ХІІ. 

Законодавство і література до теми: 

1. Конституція України від 28. 06. 1996 р. // 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96- вр#Text    

2. Кодекс адміністративного судочинства України// 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text  

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення// 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text  

4. Про міжнародні договори України: Закон України// 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text  

5. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини: Закон України // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text  

6. Про адміністративну процедуру: Закон України // 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-IX#Text  

7. Про Конституційний Суд України: Закон України// 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#Text  

8. Методичні рекомендації для центральних органів виконавчої влади щодо 

застосування в законотворчій діяльності Конвенції про захист прав і основних свобод 

людини, схвалені постановою колегії Міністерства юстиції України від 21 листопада 

2000 р. № 40 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi- 

bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=v0040323-00.  

9. Гаджиєва Ш.Н. Кодекс як джерело адміністративного права: дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.07; ДВНЗ «Запорізький національний університет МОН України». Запоріжжя, 

2014. 202 с. 

10. Гриценко І.С. Джерела адміністративного права у їх історичному розвитку. 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2005. Вип. 286. Правознавство. Чернівці: 

Рута, 2005. С. 85–88. 

11. Дрішлюк А.І. Поняття джерела права та його форми. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2014. Вип. 66. С. 15–19. URL: http://lsej.org.ua/1_2014/5.pdf  

12. Ільков В.В. Джерела права в адміністративному судочинстві: теорія та 

правозастосування: монографія. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 

2017. 380 с. 

13. Коломоєць Т. Джерела адміністративного права: проблемні питання 

доктринального визначення, класифікації та системного аналізу. Право України. 2017. 

№ 6. С. 72–79. 

14. Константий О.В. Джерела адміністративного права України: монографія. Київ: 

Українське агентство інформації та друку «Рада», 2005. 120 с. 

15. Курило В.І. Про систему джерел адміністративного права України. Юридичний 

вісник. 2009. № 2(11). С.30–33. URL: 

http://www.law.nau.edu.ua/images/Nauka/Naukovij_jurnal/2009/statji_n2_11_2009/Kurilo_3

0. pdf 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-IX#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#Text
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-
http://lsej.org.ua/1_2014/5.pdf
http://www.law.nau.edu.ua/images/Nauka/Naukovij_jurnal/2009/statji_n2_11_2009/Kurilo_30
http://www.law.nau.edu.ua/images/Nauka/Naukovij_jurnal/2009/statji_n2_11_2009/Kurilo_30
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16. Мазаракі Н.А. Джерела адміністративного права. Право і суспільство. 2015. № 

1/2015. С. 145.URL:http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi- 

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FIL 

E_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pis_2015_1_26.pdf. 

17. Мельник Р.С. Реформування системи адміністративного права як передумова 

його кодифікації // Право і безпека. – 2012. – № 3 (45). – С. 109-113 //Петров Є. В. Право 

Європейського Союзу як джерело адміністративно-господарського права // 

Адміністративне право і процес. – 2013. - № 1 (3). – С. 44 – 50. 

18. Решота В.В. Джерела адміністративного права в Україні: проблеми судового 

застосування: монографія. Львів: Галицька видавнича спілка, 2018. 356 с. 

19. Решота В.В. Акти Верховного Суду у системі джерел адміністративного права 

України. Наукові записки Львівського університету бізнесу і права. Серія: юридична. 

2017. Вип. 18. С. 59–64. 

20. Решота В. В. Акти Президента України як джерела адміністративного права у 

судовому правозастосуванні. Evropský politický a právní diskurz. 2017. Svazek 4. Vyd. 3. 

S. 118–123. URL: http://www.lsej.org.ua/5_2017/29.pdf 

21. Решота В. В. Акти органів місцевого самоврядування в системі джерел 

адміністративного права. Право і суспільство. 2017. № 6. С. 126–131. URL: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2017/6_2017/part_1/23.pdf 

22. Решота В.В. Акти Кабінету Міністрів України у системі джерел адміністративного 

права України. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 6. С. 241–245. URL: 

http://www.lsej.org.ua/6_2017/71.pdf. 

23. Решота В.В. Акти центральних органів виконавчої влади в системі джерел 

адміністративного права. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 

Серія «Юриспруденція». 2018. Вип. 32. С. 35–38. URL: http://www.vestnik- 

pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc32/10.pdf 

24. Решота В.В. Співвідношення міжнародних договорів з іншими джерелами 

адміністративного права / В. В. Решота // Порівняльно-аналітичне право. – 2018. – № 1. 

– С. 205–208. — Режим доступу : http://pap.in.ua/1_2018/60.pdf 

25. Решота В. В. Судове застосування актів Конституційного Суду України як 

джерел адміністративного права. Wrocławsko-Lwowskie zeszyty prawnicze – 

Вроцлавсько- Львівський юридичний збірник. 2018. №. 9. С. 83–94. 

26. Школик А.М. Види джерел адміністративного права // Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XVІ регіональної 

науково-практичної конференції. – Львів, 2011. – С. 150-151.

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
http://www.lsej.org.ua/5_2017/29.pdf
http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2017/6_2017/part_1/23.pdf
http://www.lsej.org.ua/6_2017/71.pdf
http://pap.in.ua/1_2018/60.pdf
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Тема 5. Територіальна організація публічної адміністрації 

(2 год.) 

Теоретичні питання: 

1. Вплив адміністративно-територіального устрою   на організацію публічної 

адміністрації. 

2. Децентралізація як основний принцип удосконалення адміністративно-

територіального устрою в Україні. Реалізація інших організаційних принципів 

на сучасному етапі. 

3. Зміни адміністративно-територіального устрою у 2014-2021 р.р. та їх правове 

забезпечення. 

4. Проєкт Закону України «Про порядок вирішення питань адміністративно-

територіального устрою України»: загальна характеристика. 

Контрольні запитання: 

1. Що Ви розумієте під поняттям «адміністративно-територіальний устрій»? 

2. Які особливості адміністративно-територіального устрою України Ви 

можете    назвати? 

3. Як співвідносяться поняття «концентрація» та «централізація»; 

поняття «деконцентрація», «децентралізація», «автономія»? 

4. Які критерії враховують при формуванні адміністративно-територіальних одиниць 

районного рівня? 

5. Які адміністративно-територіальні одиниці входять до складу України? 

6. Які зміни відбуваються у сучасному адміністративно-територіальному

 устрої  України? 

Завдання: 

1. Заповніть таблицю порівняльного аналізу правового статусу державних 

органів: 

Ознаки Види органів 

Обласна 

рада 

Міністерство 

фінансів 

України 

Окружний 

адміністративний 

суд 

Обласна 

прокуратура 

1.Зміст публічної 

діяльності  

    

2.Порядок 

утворення  

    

3.Галузь права, яка 

регулює діяльність 

    

4.Способи 

підпорядкування 
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2. Складіть схему підпорядкування наступних органів публічної адміністрації: 

А) районна державна адміністрація 

 Міністерство фінансів України Кабінет Міністрів України 

 Департамент фінансів обласної державної адміністрації  

 Фінансове управління районної державної адміністрації 

 

Б) Кабінет Міністрів України обласна державна адміністрація 

 районний (міський) військовий комісаріат  

 Міністерство оборони України 

 районна державна адміністрація  

 обласний військовий комісаріат 

 

В) Кабінет Міністрів України 

 обласна державна адміністрація  

 Фонд державного майна України  

 Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області 

Регіонального відділення Фонду державного майна по Львівській, 

Закарпатській, Волинській областях  

 Регіональне відділення Фонду державного майна по Львівській, Закарпатській, 

Волинській областях 

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) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text 

2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року 

// Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №24. - Ст.170. (зі змінами). [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97- 

%D0%B2%D1%80#Text 

3. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» вiд 09.04.1999 № 586-XIV (зі 
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21. Роман В. Ф. Особливості децентралізації та деконцентрації влади: теоретичний 
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Тема 6. Органи публічної адміністрації 
(6 год.) 

Заняття 1 

Теоретичні питання: 

1. Елементи системи органів публічної адміністрації. Поняття 

адміністративного органу. 

2. Сфера діяльності та компетенція органів публічної адміністрації.  

3. Адміністративний  розсуд – як спосіб реалізації дискреційних повноважень. 

4. Система органів державної виконавчої влади та основні засади їх 

структурної    побудови. 

5. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади. 

 

Контрольні запитання: 

1. Які існують основні підходи щодо розуміння поняття «публічна 

адміністрація»? 

2. Проаналізуйте визначення поняття адміністративного органу у законодавстві 

України. 

3. Як співвідносяться поняття «виконавча влада», «місцеве 

самоврядування» та  «публічна адміністрація»? 

4. Що Ви розумієте під поняттям «компетенція органу»? 

5. Чи є, на Вашу думку, можливим порушення меж адміністративного розсуду? 

Наведіть приклади. 

6. Яке місце в системі органів виконавчої влади займає Президент України? 

7. Кого з представників органів виконавчої влади безпосередньо призначає 

Президент України? Яка правового основа таких призначень? 

8. В чому полягає зміст інституту контрасигнування? Яка його правова основа? 

9. До якого виду органів належить Офіс Президента України? 

Завдання: 

1. Проаналізуйте Рекомендацію R (80) 2 Комітету Міністрів Ради Європи 

«Щодо здійснення дискреційних повноважень адміністративними органами». З’ясуйте 

яке значення терміну «дискреційне повноваження» міститься в цьому документі. 

Випишіть з нього принципи, якими повинні керуватися адміністративні органи (публічна 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/efdu_2014_38_11.pdf
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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 різних законодавчих актів п’ять правових норм, які надають 

органу публічної адміністрації дискреційні повноваження. Поясніть, яким чином буде 

реалізовуватися адміністративний розсуд при здійсненні названих Вами    повноважень? 

3. Віднайдіть у судовій практиці 3 приклади судових рішень щодо реалізації 

дискреційних повноважень та адміністративного розсуду. Проаналізуйте їх.  

 

Заняття 2 

Теоретичні питання: 

1. Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади. 

2. Міністерства та їх місце в системі органів публічної адміністрації. 

3. Державні агентства, служби, інспекції, комісії та особливості їх правового 

статусу. 

4. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. 

 

Контрольні запитання: 

1. Яке місце виконавчої влади в механізмі розподілу державної влади? 

2. За якими критеріями можна проводити класифікацію органів державної 

виконавчої влади? 

3. Поясніть зміст «координації» та «субординації», як принципів побудови відносин 

між органами виконавчої влади. 

4. Який зміст режимів «підвідомчості», «підпорядкованості»,

 «підконтрольності», «підзвітності», «відповідальності» у взаємовідносинах між 

органами виконавчої влади? 

5. Які органи виконавчої влади є колегіальними? 

6. В чому полягає зміст принципу солідарної відповідальності Кабінету Міністрів 

України? Яка його  правова основа? 

7. Який статус мають урядові комітети Кабінету Міністрів України? 

8. Які існують критерії поділу центральних органів виконавчої влади на служби, 

агентства та інспекції та комісії. 

9. Які органи належать до центральних органів виконавчої влади зі спеціальним 

статусом? В чому особливість їх статусу? 

Завдання: 

1. Схематично зобразіть систему органів виконавчої влади в Україні. 

2. Заповніть таблицю. 

http://lib.podelise.ru/docs/1398/index-
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Види

 орган

ів виконавчої влади 

Порядок 

утворення 

Підпорядкованіс

ть 

Акти,

 я

кі 

видають 

Ким

 призначаєт

ься (обирається) 

керівник 

Міністерство 

України 

    

Територіальний 

орган міністерства 

    

Рада Міністрів 

Автономної 

Республіки Крим 

    

Районна державна 

адміністрація 

    

 

Заняття 3 

Теоретичні питання: 

1. Фонди публічного права. 

2. Суб‘єкти делегованих повноважень. 

3. Місцеві органи виконавчої влади. 

4. Виконавчі органи місцевого самоврядування. 

Контрольні запитання: 

1. Які ознаки вказують, що Фонди публічного права належать до публічної 

адміністрації? 

2. Який правовий статус Пенсійного Фонду України?  

3. Назвіть особливості правового статусу Фонд державного майна України?  

4. Перед ким відповідальний Фонд державного майна України? Як Ви думаєте чому?  

5. Проаналізуйте правовий статус Фонд соціального страхування України, який 

визначений законодавством України? 

6. Яким суб‘єктам можуть делегуватись повноваження публічної адміністрації?  

7. Назвіть   приклади суб’єктів делегованих повноважень. 

8. Які органи виконавчої влади діють в області, а які діють на районному рівні? 

9. З якою метою в Україні були створені військові та військово-цивільні адміністрації 

які відмінності у їх правовому статусі? 

10. Які виконавчі органи місцевого самоврядування утворюються згідно

 чинного законодавства? 
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Завдання: 

1. З поданого переліку виберіть органи державної виконавчої влади: 

a) юридичний відділ Львівської обласної ради; 

b) управління охорони здоров’я Львівської міської ради; 

c) районний відділ поліції; 

d) управління з питань роботи із зверненнями громадян Секретаріату Кабінету 

Міністрів України; 

e) виконавчий комітет Львівської міської ради; 

f) відділ запобігання та виявлення корупції Державної фіскальної служби України; 

g) Міжрегіональне управління Національного агентства України з питань державної 

служби у Львівській та Закарпатській облсатях. 

 

2. Вкажіть, хто може скасувати розпорядження голови обласної державної 

адміністрації, яке суперечить Конституції та законам України: 

a) голова обласної ради; 

b) начальник Головного територіального управління юстиції області; 

c) Кабінет Міністрів України; 

d) Верховна Рада України; 

e) Прем’єр-міністр України; 

f) голова обласної державної адміністрації; 

g) Міністр юстиції України. 

 

3. Підготуйте схему органів публічної адміністрації міста обласного значення за 

Вашим вибором. 

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) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 

2. Закон України «Про адміністративну процедуру» від 17.02.2022 р. - 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-IX#Text (п.п. 1) п.1 ст. 2) 

3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року // 

Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №24. - Ст.170. (зі змінами). [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр 

4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 р. // Урядовий 

кур’єр. -15 травня 1999р.(зі змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text 

5. Закон України «Про природні монополії» від 20 квітня 2000  року № 1682-

III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14#Text 

6. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 р. // Голос 

України від 09.04.2011 р., №65. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-IX#Text
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7. Закон України «Про Фонд державного майна України» від 9 грудня 2011 р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4107-17 

8. Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.12. 

Розділ ІІ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.kmu.gov.ua/npas/223289398 

9. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 № 794-VII 

[Електронний ресурс].- Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/794-18. 

10. Закон України «Про військово-цивільні адміністрації» від 3 лютого 2015р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/141-19 

11. Указ Президента України «Про Офіс Президента України» від 25.06. 2019. 
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Тема 7. Публічна служба 
(6 год.) 

Заняття 1 

Теоретичні питання: 

1. Поняття, завдання і види публічної служби (державної служби і служби в 

органах місцевого самоврядування. 

2. Принципи публічної служби. 

3. Посади публічної служби, їх види. Рівнозначна посада, вакантна посада. 

Відмінність посад державної служби від політичних посад. 

4. Поняття та види державних службовців. Поняття і види посадових осіб 

місцевого самоврядування. 

Контрольні запитання: 

1. Які існують види державної служби? 

2. У чому полягає принцип доброчесності діяльності публічних службовців? 

3. У чому полягає принцип політичної неупередженості? 

4. Які органи здійснюють управління державною службою? 

5. Як співвідносяться поняття «державна посада», «посада публічної служби», 

«посада державної служби», «політична посада»? 

6. Кого віднесено до керівника державної служби в державному органі? 

7. Які ознаки характерні для посадових осіб місцевого самоврядування? 

Завдання та задачі: 

1. Заповнити порівняльну таблицю 

 Публічний 

службовець 

Державний 

політичний діяч 

Інші 

службовці 

Галузь права, якою 

регулюється діяльність 

   

Способи вступу на посаду    

Вид юридичної 

відповідальності 

   

 

2. Виберіть ознаки, характерні для державної служби: 

□ діяльність з практичного виконання завдань і функцій держави; 

□ професійна діяльність в органах місцевого самоврядування; 

□ професійна діяльність на політичних посадах; 

□ внутрішньо – організаційна діяльність в державних закладах; 

□ професійна діяльність в державних установах; 
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□ публічна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань 

і функцій у державних органах; 

□ професійна діяльність в громадських організаціях; 

□ політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій 

в органах місцевого самоврядування. 

3. Директор департаменту економічної політики Львівської обласної державної 

адміністрації (далі ЛОДА) - п. М. і заступник начальника служби у справах неповнолітніх 

ЛОДА - п. С. були присутні на мітингу однієї з політичних партій. 

Проаналізуйте ситуацію і дайте правову оцінку дій службовців М. і С. Чи порушили 

вони своїми діями принцип політичної неупередженості? 

Чи можуть службовці М. і С бути членами політичної партії? Чи зміниться ситуація, 

якщо М. і С. є кандидатами у народні депутати від цієї політичної партії? 

Відповіді обґрунтуйте на підставі чинного законодавства. 

Заняття 2 

Теоретичні питання: 

1. Правовий статус публічного службовця, основні права і обов’язки. 

2. Умови та обмеження при вступі на посаду. 

3. Способи заміщення посад на публічній службі. 

4. Конкурс на зайняття посад державної служби. Види конкурсних комісій і 

особливості його проведення. 

5. Умови та порядок укладення контракту про проходження державної служби. 

Контрольні запитання: 

1. Які вимоги передбачені законодавством до осіб, які претендують на публічну 

службу? 

2. Які існують способи заміщення посад в органах місцевого самоврядування? В 

яких законах вони визначені? 

3. Які існують підстави для проведення повторного конкурсу на державну службу? 

4. З якого часу виникають публічно-службові відносини? Які акти приймаються 

про призначення на посаду? 

5. Який порядок складення присяги державним службовцем і посадовими особами 

місцевого самоврядування? 

6. Які існують вимоги до етичної поведінки публічного службовця, яка їх правова 

підстава? 

Завдання та задачі: 

1. Проаналізуйте наступні дії і дайте їх правову оцінку: 

1) для участі у конкурсі особа має подати копію документа про освіту; 

2) на момент проведення конкурсу особі виповнилося 65 років; 

3) особа, яка подала документи на участь у конкурсі, впродовж року була притягнута 

до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху; 
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4) засідання конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більшість 

осіб, обраних до її складу; 

5) у зв’язку з заміщенням високооплачуваної посади було прийнято рішення про 

проведення закритого конкурсу; 

6) особа, яка подала документи на участь у конкурсі, піддавалася адміністративному 

стягненню за за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів, - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної 

сили; 

7) особа, яка пройшла конкурс, після призначення буде перебувати у постійному 

підпорядкуванні у свого дядька; 

8) особа, яка пройшла конкурс, здобуває вищу освіту без відриву від служби. 

 

2. Дайте правову оцінку ситуації: 

ОСОБА_1, який подав документи на участь у конкурсі на заміщення вакантної посади 

начальника юридичного відділу районної державної адміністрації, звернувся до 

конкурсної комісії із заявою про перенесення дати проведення конкурсу на тій підставі, 

що за день до проведення конкурсу у нього погіршився стан здоров'я і він був 

госпіталізований до лікувального закладу. 

Конкурсна комісія відмовилась перенести дату проведення конкурсу. 

На підставі Закону України «Про державну службу» визначте: 

A. Чи можна перенести дату проведення конкурсу у зв’язку із зазначеними 

обставинами? 

B. Який порядок оскарження рішення конкурсної комісії 

C. Які строки встановлені для оскарження рішення Конкурсної комісії? 

 

3. Підготуйте заяву про участь у конкурсі на заміщення посади головного 

спеціаліста районної державної адміністрації. 

Заняття 3 

Теоретичні питання: 

1. Етапи проходження державної служби і служби в органах місцевого 

самоврядування. Ранги службовців і порядок їх присвоєння. 

2. Обмеження при проходженні публічної служби. 

3. Гарантії прав публічних службовця. Судовий захист. 

4. Підстави та основні засади дисциплінарної відповідальності публічних 

службовців. Дисциплінарні стягнення. 

5. Підстави та види припинення публічної служби. Обмеження після припинення 

публічної служби.  

Контрольні запитання 

1. Які основні етапи проходження публічної служби можна виділити? 

2. Що слід розуміти під поняттям «конфлікт інтересів» на публічній службі? Які 

існують види конфлікту інтересів на публічній службі і де вони визначені? 
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3. З якою метою проводиться оцінюванні службової діяльності державного 

службовця і які його результати? Яка відмінність оцінювання службової діяльності від 

періодичної атестації публічних службовців? 

4. Які є види дисциплінарних проступків державних службовців? 

5. Які обставини враховуються при накладенні дисциплінарного стягнення на 

публічного службовця? 

6. В яких випадках публічний службовець може звернутися за захистом своїх прав до 

адміністративного суду ? 

Завдання та задачі: 

1. 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. 

 

2. ОСОБА_2 3 червня 2018 р. призначена на посаду провідного спеціаліста 

департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації як така, що 

успішно пройшла конкурсний відбір. 

Перебуваючи у відпустці по догляду за дитиною, ОСОБА_2 з 11 жовтня 2019 по 26 

жовтня 2019 р. працювала членом дільничної виборчої комісії на місцевих виборах, за 

що отримала 920,74 грн. 

Проаналізуйте ситуацію і визначте, чи містять дії ОСОБА_2 порушення обмежень, які 

передбачені у Законі України «Про запобігання корупції»? 

Відповідь обґрунтуйте 

 

3. Олійник О., працюючи головним спеціалістом Департаменту правового 

забезпечення Міністерства освіти і науки України, і не отримавши в кінці календарного 

року премії, дізнався, що 24 листопада 2019 р. на нього було накладено дисциплінарне 

стягнення у вигляді догани і зняття премії. Про накладення дисциплінарного стягнення 

йому раніше не повідомляли. Вважаючи, що при накладенні дисциплінарного стягнення 

його права були порушені, Олійник О. вирішив оскаржити таке рішення. 

Проаналізуйте ситуацію і дайте її правову оцінку: 

1) Чи є підстави для оскарження рішення про накладення дисциплінарного 

стягнення? Який порядок оскарження рішення про накладення дисциплінарного 

стягнення передбачений законодавством? 

2) Куди Олійник О. може оскаржити рішення про накладення дисциплінарного 

стягнення? 

3) В який строк можна оскаржити рішення про накладення дисциплінарного 

стягнення? 
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Тема 8. Форми (інструменти) діяльності публічної адміністрації 
(4 год.) 

Заняття 1 

Теоретичні питання: 

1. Поняття та види форм (інструментів) діяльності публічної адміністрації. 

2. Прийняття нормативно-правових актів суб'єктами публічної адміністрації: правові 

підстави. Акти планування та їх місце серед форм (інструментів) діяльності публічної 

адміністрації 

3. Адміністративні договори: поняття, ознаки та види. 

4. Адміністративні акти як основна форма (інструмент) діяльності публічної 

адміністрації та їх ознаки. 

Контрольні запитання: 

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

найбільш поширеною? Обґрунтуйте свою позицію. 

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

публічної адміністрації Ви можете назвати? 

3. Чи може бути адміністративний договір одностороннім? Якщо так, то назвіть 

види односторонніх договорів? 

http://www.lsej.org.ua/6_2014/42.pdf
http://kul.kiev.ua/images/chasop/2015_4/CHAS15_4.pdf
file:///C:/Users/admin/Downloads/Nvmgu_jur_2014_10-2(1)__28%20(1).pdf
https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/WLZP_12_print.pdf
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4. Чи передбачене чинним законодавством України визначення поняття 

«адміністративний договір»? 

5. Які ознаки притаманні адміністративному договору на відміну від цивільного 

договору? 

6. Який суд уповноважений розглядати спори, які випливають з приводу укладення 

адміністративних договорів? 

7. Наведіть приклади адміністративних договорів. 

8. Чи є адміністративний договір актом? Проаналізуйте п. 16 ч. 1 ст. 4 КАС України 

у редакції 2017 року. 

Завдання: 

1. Схематично зобразіть види форм (інструментів) діяльності публічної адміністрації. 

 

2. Які з вищенаведених 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 розвитку 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 2019 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 2019 рік у Міністерство фінансів України і таким чином 

коштів, щоб розрахуватися за 2019 рік на підставі укладеного договору у МОН України 

не було. 
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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? 

 

Заняття 2 
Теоретичні питання: 

1. Види адміністративних актів. 

2. Вимоги, що ставляться до змісту та форми адміністративних актів . 

3. Наслідки невиконання вимог до змісту та форми адміністративних актів. 

4. Набрання чинності та доведення до відома адресатів адміністративних актів. 

5. Зміна, зупинення та припинення дії адміністративних актів. 

 

Контрольні запитання: 

1. Що розуміють під поняттям адміністративний акт? 

2. Назвіть ознаки адміністративного акта.  

3. Поясніть поняття «нікчемний адміністративний акт 

4. Назвіть базове законодавство, що регулює сферу прийняття адміністративних 

актів. 

5. Назвіть способи доведення до відома адресатів адміністративних актів. 

6. Чи має значення для набрання чинності адміністративним актом факт доведення 

його до відома адресатів? 

7. Чи у всіх випадках органи публічної адміністрації можуть змінити прийнятий 

ними адміністративний акт? 

8. Як співвідносяться поняття «припинення» та «зупинення» дії  адміністративних 

актів? 

9. У яких випадках можна відкликати адміністративний акт? 

10. Які суб‘єкти можуть скасувати адміністративний акт? 

 

 

Завдання та задача: 

1. Проаналізуйте ч. 2 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України. 

Випишіть з неї та поясніть зміст вимог, що ставляться законодавцем до рішень, дій чи 

бездіяльності суб’єктів владних повноважень. 

 

2. Міська рада населеного пункту Т. своїм рішенням від 28 квітня 2019 року 

затвердила містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва 

закладу громадського харчування підприємству «Добра кухня» за адресою площа 

Центральна, 17. Однак 20 вересня 2020 року до міської ради звернулись представники 

підприємства «Найкраща кузня» із заявою про скасування названого рішення про 
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затвердження містобудівних умов та обмежень, мотивуючи свою пропозицію більшим 

розміром інвестиційного внеску. 

Чи вправі міська рада скасувати своє власне рішення у цьому випадку? Обґрунтуйте 

свою позицію. 
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Тема 9. Процедура прийняття нормативних актів публічної 

адміністрації 

(2 год.) 

Теоретичні питання: 

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: 

1) Стадія процедури прийняття регуляторного акта 

2) Дії, що вчиняються на стадії 

3) Орган публічної адміністрації, відповідальний за вчинення зазначених дій 

 

2. Розглянувши колективну скаргу мешканців вулиці Б. від 26 січня 2020 року щодо 

триваючих порушень громадського спокою у нічний час біля торгового центру, 

розміщеного на цій вулиці, виконавчий комітет міської ради міста Н. 02 лютого 2020 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. 
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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 2016-2020р.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 під 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? 

Законодавство та література до теми: 

1. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 р. № 3166-

VI // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text 

2. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 р. // 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text 

3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. // 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр#Text 
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радіомовлення» від 23.09.1997 № 538/97-
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7. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-
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// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text 

8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про 

державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів 

виконавчої влади» від 28 грудня 1992 року. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/731-92-

п#Text 

9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Регламенту Кабінету 

Міністрів України» від 18 липня 2007 року // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950- 

2007-п 

10. Типовий регламент місцевої державної адміністрації, затв. Постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 грудня 1999 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2263-99- 

п#Text 

11. Буряк Я. Розпорядження голови місцевої державної адміністрації як підзаконний 

нормативно-правовий акт [Електронний ресурс] / Я. Я. Буряк // Науковий вісник 

Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. - 2013. - 

Вип. 1. - С. 3-10. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvlduvs_2013_1_3.pdf 

12. Делія Ю. В. Адміністративно-правові аспекти нормотворчості публічної 

адміністрації в Україні : автореф. дис д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Ю. В. Делія; 

Міжрегіон. акад. 

упр. персоналом. - Київ, 2014. - 35 c. 

13. Патерило І. В. Нормативні акти суб’єктів публічної адміністрації: питання теорії та 

практики / І. В. Патерило // Право і суспільство. - 2014. - № 6.1(2). - С. 186-189. – Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pis_2014_6.1(2)  38.pdf 

14. Пирожкова Ю.В. Нормотворча діяльність органів місцевого самоврядування: 

перспективи вдосконалення системо утворюючих стадій // Вісник Запорізького 

національного університету. – 2011. - №4 (І). – С. 134 – 13 

  

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvlduvs_2013_1_3.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pis_2014_6.1(2)
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Тема 10. Основи загальної адміністративної процедури 

(2 год.) 

Теоретичні питання: 

1.  Співвідношення понять «адміністративна процедура», «адміністративний 

процес»,«адміністративне провадження». 

2. Загальна адміністративна процедура та спеціальні процедури в окрермих 
сферах публічного адміністрування. 
3. Суб’єкти загальної адміністративної процедури. Адміністративний орган. 
Адресат адміністративного акта. Заінтересована особа, Особи, які сприяють розгляду 
справи. 
4. Стадії загальної адміністративної процедури: коротка характеристика. 

Контрольні запитання: 

1. Чи тотожними є терміни «управлінські процедури» та «адміністративна 

процедура»? 

2. Які з процедур діяльності публічної адміністрації найчастіше застосовуються в 

практичній діяльності? 

3. Що таке «заявні» та «втручальні» провадження в діяльності органів публічної 

адміністрації? 

4. Який стан правового регулювання процедури прийняття індивідуальних 

адміністративних актів? 

5. Назвіть недоліки правового регулювання адміністративної процедури у чинному 

законі України «Про звернення громадян». 

6. У чому полягає принцип пропорційності адміністративної процедури? Чи 

застосовується він у практиці діяльності публічної адміністрації? 

7. Порівняйте склад суб‘єктів адміністративного провадження за законом «Про 

звернення громадян» та  Законом України «Про адміністративну процедуру». 

8. Чи відрізняється процедура доказування відповідно до приписів закону «Про  

звернення громадян» та Законом України «Про адміністративну процедуру»? 

9. Проаналізуйте положення статті 21 Закону України «Про звернення громадян» про 

безоплатність розгляду звернень громадян. В яких сферах діяльності публічної 

адміністрації воно застосовується? 

10. Назвіть способи розгляду та вирішення адміністративної справи. Який із 

зазначених способів найчастіше використовується в діяльності адміністративних 

органів? 

Завдання та задачі: 

1. Проаналізуйте сфери здійснення адміністративних процедур. Випишіть по три 

приклади «заявних» та «втручальних» процедури. 

2. Складіть схему стадій адміністративного провадження та вкажіть основні дії, які 

вчиняються на кожній із стадій. 

3. Громадська організація «Право» звернулась до Львівської обласної державної 

адміністрації із запитом щодо проведення громадської експертизи та надання 
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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? 

 

Законодавство та література до теми: 

1. Закон України «Про адміністративну процедуру» від 17.02.2022 - 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-IX#Text  

2. Закон України «Про звернення громадян» від 12 жовтня 1996 р. // Відомості 

Верховної Ради України, 1996, N 47, ст.256 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-

%D0%B2%D1%80#Text  

3. Закон України «Про доступ до публічної інформації» // Голос України вiд 

09.02.2011 - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text  

4. .Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і 

пропозиції для України / Автор-упорядник В.П. Тимощук. – К.: Факт, 2003. – С. 61-69.  

5. Берлач А.І., Каменська Н.П. Види звернень до публічної адміністрації: 

теоретичний та практичний аспекти // Вісник Запорізького національного університету. 

– 2012. - №1 (І). – С. 35- 40 

6. Науково-практичний коментар до проекту Закону України «Про адміністративну 

процедуру» / Авт. колектив (Андрійко О. Ф., Бевзенко В. М. та ін.), за заг. ред. Тимощука В. П. 

— К.: ФОП Мишалов Д. В., 2019. — 460 с. https://pravo.org.ua/wp-

content/uploads/2020/10/1575541235cplr.-scientific-and-practical-commentary-to-the-draft-law-on-

administrative-procedure.pdf  

7. Коломоєць Т.О. Визначення пріоритетних функцій кодифікації адміністративно- 

процедурного законодавства як невід`ємна складова ефективності відповідного 

процесу // Вісник Запорізького національного університету. – 2011. - №4 (ІІ). – С. 99 - 

105 

8. Патерило І.В. Сутність та особливості адміністративних актів як основних 

інструментів діяльності публічної адміністрації // Науковий вісник УжНУ. Серія «Право» 

№ 31 ч. 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.visnyk-

juris.uzhnu.uz.ua/file/No.31/ part_3/4.pdf. 

9. Тимощук В.П. Адміністративні акти: процедура прийняття та припинення дії: 

Монографія. – К.: Конус-Ю, 2010.С. 6-33; С. 153-199.  

10. Школик А. Закон України «Про звернення громадян» та проект Адміністративно- 

процедурного кодексу: основні відмінності // Вісник Львівського національного 

університету ім. Івана Франка. – Серія юридична. – Львів, 2011. – Випуск 53. – С. 171-

176. 

11. Школик А.М. Адміністративна процедура та її співвідношення з суміжними 

поняттями /Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична. - 2014. - Вип. 59. - С. 185-193. - 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vlnu_yu_2014_59_28.pdf 

12. Школик А.М. Адміністративно-процедурне законодавство та його систематизація: 

монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 306 (можна отримати на 

кафедрі)  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-IX#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text
https://pravo.org.ua/wp-content/uploads/2020/10/1575541235cplr.-scientific-and-practical-commentary-to-the-draft-law-on-administrative-procedure.pdf
https://pravo.org.ua/wp-content/uploads/2020/10/1575541235cplr.-scientific-and-practical-commentary-to-the-draft-law-on-administrative-procedure.pdf
https://pravo.org.ua/wp-content/uploads/2020/10/1575541235cplr.-scientific-and-practical-commentary-to-the-draft-law-on-administrative-procedure.pdf
http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.31/
http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.31/
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vlnu_yu_2014_59_28.pdf
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Тема 11. Процедура надання адміністративних послуг 

(4 год.) 

Заняття 1 

Теоретичні питання: 

1. Поняття та зміст адміністративної послуги 

2. Правове регулювання сфери адміністративних послуг та його особливості 

3. Відмежування адміністративних послуг від інших видів діяльності органів публічної 

адміністрації, а також від інших видів публічних послуг. 

4. Законодавчі вимоги щодо інформації про адміністративні послуги 

5. Правові вимоги щодо якості адміністративних послуг 

6. Види адміністративних послуг 

Контрольні запитання: 

1. Дайте визначення поняття «адміністративна послуга». 

2. Назвіть ознаки адміністративних послуг. 

3. Назвіть законодавчі акти в сфері надання адміністративних послуг. 

4. Які особливості правового регулювання сфери надання адміністративних послуг 

Ви можете назвати? 

5. Які обов’язки суб’єктів надання адміністративних послуг щодо організації надання 

адміністративних послуг? Яку відповідальність вони несуть за невиконання цих 

обов’язків. 

6. Що таке “критерій життєвих ситуацій”, який використовується для формування 

переліків адміністративних послуг, доступних заявникові. 

7. У чому полягає різниця між інформаційною та технологічною карткою 

адміністративної  послуги? 

Завдання та задачі: 

1. Заповніть таблицю*: 

 1. Види адмінпослуг 2. Нормативно-правові акти, 

які регулюють порядок надання 

адмінпослуги 

Адмінпослуги у сфері 

громадянства та 

міграції 

Паспортні послуги: Оформлення і 

видача паспорта громадянина 

України, з безконтактним 

електронним 

носієм вперше особі у віці з 14 до 

18 років з одночасною 

реєстрацією у державному 

реєстрі фізичних осіб – платників 

податків  

Закон України «Про Єдиний 

державний демографічний 

реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус» ст. ст. 13-

21 

Закон України «Про 

громадянство України» ст. 5 
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Реєстрація актів цивільного стану  

Реєстрація місця проживання  

Дозвіл на імміграцію в Україну 

іноземцям та особам без 

громадянства 

 

Адмінпослуги у сфері 

будівництва та 

нерухомості 

  

Адмінпослуги у сфері 

соціального 

захисту 

  

Адмінпослуги у сфері 

Підприємництва та 

бізнесу 

  

*для заповнення таблиці, скористайтеся інформацією з Порталу https://diia.gov.ua/ 

 

1. Серед перелічених нижче дій, виберіть ті, які є адміністративними послугами: 

□ видача кредитів; 

□ видача дозволів; 

□ видача роз’яснень; 

□ видача свідоцтв; 

□ прийняття судом рішення в адміністративній справі; 

□ реєстрація фактів; 

□ реєстрація обов’язків; 

□ реєстрація об'єктів; 

□ легалізація суб'єктів; 

□ освітні послуги. 

 

Заняття 2 

Теоретичні питання: 

2. Загальна характеристика процедури надання адміністративних послуг 

3. Суб'єкти надання адміністративних послуг 

4. Строки надання адміністративних послуг 

5. Плата за надання адміністративних послуг 

6. Функції та особливості правового статусу Центру надання адміністративних 

послуг. 

7. Особливості процедури надання окремих видів адміністративних послуг (сфері 

громадянства та міграції, соціального захисту, підприємництва та бізнесу) 

 

https://diia.gov.ua/
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Контрольні питання: 

1. Які особливості процедури надання адміністративних послуг? 

2. Розкрийте законодавчі вимоги щодо регулювання надання адміністративних 

послуг. 

3. Чи зобов’язана фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, 

отримувати адміністративні послуги за місцем реєстрації її проживання? 

4. Чи має право суб’єкт надання адміністративної послуги вимагати від особи 

інформацію та документи, які є у державних реєстрах? 

5. Чи має обов’язок суб’єкт звернення нотаріально посвідчувати копії документів, які 

він подає для отримання адміністративної послуги? 

6. Розкрийте порядок встановлення розміру оплати за надання адміністративної 

послуги. 

7. Чи є Центри надання адміністративних послуг суб’єктами надання 

адміністративних послуг? Відповідь обґрунтуйте з посиланням на чинне законодавство. 

8. Чи можна вважати адміністративну послугу наданою, якщо результат цієї послуги 

був відправлений заявникові поштою? 

 

Завдання та задачі 

1. . Підготуйте у письмовій формі проект заяви та перелік необхідних документів 

для отримання адміністративної послуги (за вибором студента можна обрати будь які 

послугу у сфері громадянства та міграції, соціального захисту, підприємництва та 

бізнесу). 

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 
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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. 

 

3. 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 визначте, чи були допущені порушення чинного 

законодавства виконавчим комітетом міської ради. 

Законодавство та література до теми : 

1. Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI 

[Електронний ресурс].- Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5203-17. 

2. Закон України “Про особливості надання публічних (електронних публічних) 

послуг” від 15.07.2021 (набрання чинності 07.11.2021) - URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1689-20#Text  

3. Закон України «Про звернення громадян» від 12 жовтня 1996 р. // Відомості 

Верховної Ради України, 1996, N 47, ст.256 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text  

4. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 

№ 222- VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/222-19 

5. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» // Голос України вiд 

16.12.1992 р., № 108 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12#Text  

6. Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#Text  

7. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-

15#Text 

8. Наказ Міністерства юстиції України №359/5 від 09.02.2016 «Про затвердження 

Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
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громадських формувань, що не мають статусу юридичної 

особи» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0200-16#Text 

9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного 

положення про центр надання адміністративних послуг» від 20.02.2013 № 118 

[Електронний ресурс].- Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/118-2013-п 

10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення 

Єдиного державного порталу адміністративних послуг» від 3 січня 2013 р. № 13 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/13-2013-%D0%BF#n10  

11. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання Єдиного державного веб-

порталу електронних послуг та Єдиного державного порталу адміністративних послуг» 

від 4 грудня 2019 р. № 1137 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1137-2019-%D0%BF#n7  

12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного 

регламенту центру надання адміністративних послуг» від 01.08.2013 № 588 

[Електронний ресурс].- Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/588-2013-п 
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2013.pdf 
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Тема 12. Процедура здійснення державного нагляду (контролю) 

(4 год.) 

Заняття 1 

Теоретичні питання: 

1. Державний нагляд (контроль) та його місце в діяльності публічної адміністрації. 

2. Види державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. 

3. Правове забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) та сфери його 

застосування. 

4. Принципи державного нагляду (контролю) та вимоги щодо здійснення державного 

нагляду (контролю). 

 

Контрольні запитання: 

1. Яку роль у системі регуляторів суспільних відносин відіграє державний контроль? 

2. Яка мета державного контролю в демократичному суспільстві? 

3. Назвіть ключові пробеми у сфері інспекційної діяльності публічної адміністрації. 

4. Які основні пролеми та недоліки інспекційної діяльності публічної адміністрації Ви 

можете назвати? 

5. Який сучасний стан законодавчого регулювання процедури здійснення 

державного контролю? 

6. Назвіть суб’єктів уповноважених здійснювати державний контроль. 

 

Завдання та задачі: 

 

1.  Ознайомтеся із модулем системи заходів державного нагляду (контролю) ІАС 

ДНК (Інспекційним порталом) за електронною адресою: https://inspections.gov.ua/#. 

Визначте, які ключові цілі та завдання забезпечує функціонування цього Порталу. Чи не 

суперечить створення такого ресурсу чинному законодавству України? 

2. Складіть перелік необхідних правових умов за дотримання яких проведення 

контролюючим органом планових заходів державного нагляду (контролю) відповідають 

чинному законодавству. 

3. Ознайомтеся із Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 року № 303 

«Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового 

нагляду в умовах воєнного стану». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/303-2022-

%D0%BF#Text. Визначіть, сфери у яких дозволено здійснення позапланових заходів 

державного нагляду (контролю) в умовах воєнного стану. Яка процедура проведення 

таких перевірок? Як ви вважаєте, чи є ефективними мораторії на проведення заходів 

державного нагляду контролю?  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/303-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/303-2022-%D0%BF#Text
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4. Серед поданого переліку органів, виберіть ті які за своєю сутністю є 

контролюючими: 

A. Державна архівна служба України 

B. Державна екологічна інспекція України 

C. Державне космічне агентство України 

D. Державна інспекція архітектури та містобудування України 

E. Пенсійний фонд України 

F. Державна служба якості освіти Укрaїни 

G. Державне агентство лісових ресурсів України 

H. Державна служба статистики України 

I. Державна екологічна інспекція України 

J. Державне агентство водних ресурсів України 

K. Державна інспекція ядерного регулювання України 

 

Заняття 2 

Теоретичні питання: 

1. Порядок проведення планових заходів державного нагляду (контролю) 

органами публічної адміністрації 

2. Порядок проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) 

органами публічної адміністрації 

3. Рішення органів публічної адміністрації за результатами здійснення заходів 

державного нагляду (контролю) 

4. Оскарження рішень органів публічної адміністрації за результатами здійснення 

заходів державного нагляду (контролю) 

5. Правове регулювання інспекційної діяльності в окремих сферах економіки 

(наприклад, у сфері пожежної, техногенної безпеки, екології, соціального захисту) 

 

Контрольні запитання: 

1. Які можуть бути правові наслідки контролю? 

2. В чому полягає зміст планового та позапланового контролю органами публічної 

адміністрації? 

3. Які акти має право ухвалювати контролюючий орган за результатами проведення 

заходів державного нагляду (контролю)? 

4. Якщо суб’єкт господарювання не погоджується з актом, виданим за результатами 

проведення заходу державного нагляду (контролю), чи зобов’язаний він його 

підписувати? 

5. Розкрийте особливості проведення комплексних заходів державного нагляду 

(контролю) 

6. Чи має право суб`єкт господарювання відмовитися від проведення комплексного 

планового заходу державного нагляду (контролю)? 
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Завдання та задачі: 

1. 17.30 Інспектор Держпраці на підприємстві «Руно» мав намір провести перевірку. 

Суб’єкт господарювання відмовився пропустити інспектора на територію підприємства. 

Адже, він не отримував інформації про таку перевірку. 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. Крім 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. Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 

30.11.2019 №1 був затверджений План комплексних планових заходів державного 

нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю) на 2020 рік. Пізніше, 

Міністерство своїм наказом від 01.02.2020 №141 план було доповнено новим пунктом 

10469 про проведення з 11.05.2020 перевірки відділення Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Нова пошта» (вид господарської діяльності - вантажний 

автомобільний транспорт (основний), що відповідає коду КВЕД 49.41) на території 

Київської області як суб`єкта з високим ступенем ризику. Органом державного нагляду 

(контролю), відповідальним за проведення перевірки, визначено Держекоінспекцію у 

Київській області. 

Наказом Державної екологічної інспекції у Київській області від 18.03.2016 №32 

затверджено План заходів державного нагляду (контролю) Державної екологічної 

інспекції України на ІІ квартал 2020 року. Згідно з пунктом 64 цього Плану, з 11.05.2020 

на термін до 15 робочих днів заплановано проведення перевірки відділення ТОВ «Нова 

пошта» на території Київської області як суб`єкта господарювання, що належить до 

переліку з високим ступенем ризику їх господарської діяльності за декількома 

критеріями.  

ТОВ "Нова пошта" звернулось до суду з позовом, у якому просило визнати 

протиправними дії Держекоінспекції України щодо включення відділень Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Нова пошта» на території Київської області до переліку 

суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику за декількома критеріями та 

скасувати проведення перевірок у відділеннях «Нова пошта» на території Київської 

області.. 

Дайте правовий аналіз ситуації. 

 

3. У зв’язку з поширенням телеканалом «112 Україна» 31.07.2020 у ефірі та на сайті 

«112 Україна» https://tv.112.ua/недостовірної інформації щодо діяльності Державної 

податкової служби України, ДПС 13 серпня 2020 року звернулась до цього телеканалу 



 50 

з проханням дати право на відповідь і озвучити в ефірі телеканалу та розмістити на сайті 

офіційну позицію Служби. У відповідь на своє звернення ДПС отримала 25.08.2020 

листа від ТОВ 

«Телерадіокомпанія «112-ТВ» (логотип «112 Україна») з відмовою у праві на відповідь. 

Ці листи можна переглянути за цим посиланням. 

З огляду на це, Державна податкова служба України звернулась до Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення з проханням призначити позапланову 

перевірку з підстави обґрунтованого звернення органу державної влади, що свідчить 

про наявність ознак порушень ліцензіатом вимог законодавства та/або умов ліцензії та 

застосувати до зазначеної Телерадіоорганізації санкції за порушення нею вимог Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

На підставі правового аналізу ситуації визначити: 

1) чи обґрунтованим є звернення до Національної ради з питань телебачення і 

радіомовлення щодо проведення позапланової перевірки; 

2) які заходи контролю за телеканалом може вжити Національна рада і які 

санкції застосувати (чи ін.)  ? 

Законодавство та література до теми: 

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

сфері господарської діяльності» // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text 

2. 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 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4448-17#Text 

3. Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової 

продукції» // Урядовий кур’єр від 02.02.2011 р. № 19 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2735-17#Text 

4. Закон України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів 

військового призначення та подвійного використання» // Урядовий кур’єр від 26.03.2003 

№ 56 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/549-15#Text 

5. Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною 

земель» // Урядовий кур’єр від 23.07.2003 № 134 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-15#Text 

6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про припинення проведення планових та 

позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду 

на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. 

№ 64 “Про введення воєнного стану в Україні” від 13.03.2022 № 303 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/303-2022-%D0%BF#Text  

7.  Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання забезпечення 

функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду 

(контролю)” від 23.10.2019 

№1077 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1077-2019-%D0%BF#Text 

8.  Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення 

державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю» від 

21.08.2019 р. № 823. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/823-2019-%D0%BF#n12 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/303-2022-%D0%BF#Text
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9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення 

комплексних планових заходів державного нагляду (контролю)» від 24 травня 2017 р. 

№ 350 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/350-2017-%D0%BF#Text 

10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення 

державного контролю нехарчової продукції» від 26 грудня 2011 р. № 1403 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1403-2011-п#Text 

11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення 

державного архітектурно-будівельного контролю» від 23 травня 2011 р. N 553 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-2015-п#Text 

12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення 

державного контролю на автомобільному транспорті» від 8 листопада 2006 р. № 1567 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1567-2006-п#Text 

13. Бортняк В.А., Бортняк К.В. Нормативне визначення нагляду та контролю в сфері 

публічного адміністрування // Журнал східноєвропейського права. – 2020. – № 75. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://easternlaw.com.ua/wp- 

content/uploads/2020/04/bortniak_v_bortniak_k_75.pdf 

14. Маркова О.О. Адміністративна процедура контролю (нагляду) // Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція, 2021. №49, том 1. 

С.64-68. http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc49/12.pdf / 

15. Павлик І. Відмінність понять “державний контроль” і “державний нагляд”: 

нормативно- правовий аспект // Науковий вісник «Демократичне врядування». 2017. 

Вип. 20. [Електронний ресурс]. – Режим

 доступу: http://dv.lvivacademy.com/article/view/151020/150048 

16. Проблеми теорії та практики інспекційної діяльності публічної адміністрації в 

Україні: Автор-упорядник О.А. Банчук. — К.: Конус-Ю, 2009. — 272 с. 

17. 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 

 

Тема 13. Процедура адміністративного оскарження 

(4 год.) 

Заняття 1 

Теоретичні запитання 

1. Адміністративне оскарження та його місце серед способів захисту прав особи у 

відносинах з публічною адміністрацією 

2. Право на адміністративне оскарження 

3. Адміністративна скарга: вимоги щодо форми та змісту 

4. Суб‘єкти розгляду скарги 

 

 

 

http://easternlaw.com.ua/wp-
http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc49/12.pdf/
http://dv.lvivacademy.com/article/view/151020/150048
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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. Назвіть основні відмінності адміністративної скарги від адміністративного позову. 

5. Чи мають право подавати адміністративні скарги неповнолітні? 

6. Чи передбачено чинним законодавством України можливість подання електронної 

скарги? 

Завдання та задачі: 

1. Вкажіть адміністративний орган - суб’єкт 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 ЦНАП; 

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. Заповніть таблицю: 
 
 

 Адміністративн

а скарга 

Запит на доступ до 

публічної інформації 

Звернення  

Громадян 

Визначення за чинним 

законодавством 

   

Обов’язкові реквізити 

документа 

   

Форма документа    

Строки подання    

Строки розгляду    

Суб’єкти розгляду    
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Підстави для відмови у 

наданні відповіді 

   

 

 

3. До голови міської ради надійшов лист від особи М., у якому одночасно містився 

запит на інформацію та скарга на дії посадової особи, яка ухвалила рішення про відмову 

у наданні інформації. Голова міської ради звернувся до керівника юридичного відділу із 

проханням надати роз’яснення. Виступіть у ролі керівника юридичного відділу. Поясніть, 

із посиланням на норми чинного законодавства як слід діяти органам публічної 

адміністрації, якщо звернення громадян містить одночасно прохання про розгляд 

скарги, надання інформації тощо? 

 

4. 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 

звернення. 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. 

 

5. 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? 
 

Заняття 2 

Теоретичні запитання 

1. Подання скарги та його наслідки 

2. Права заявника при розгляді адміністративної скарги 

3. Основні етапи процедури розгляду адміністративної скарги 

4. Рішення, що можуть бути прийняті в результаті розгляду скарги 

5. Особливості розгляду окремих видів адміністративних скарг (скарг громадян на 

реєстраційні дії, оскарження рішень контролюючих органів тощо) 
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Контрольні запитання: 

1. Чи є суб‘єктом права на адміністративне оскарження юридична особа за 

чинним законодавством України? 

2. Які суб‘єкти розглядають скарги в адміністративному порядку на рішення, 

дії чи бездіяльність органів місцевого самоврядування? 

3. Чи має право заявник під час розгляду його адміністративної скарги 

користуватися послугами адвоката? 

4. Чи має право заявник бути присутнім при розгляді заяви чи скарги? 

5. Які рішення можуть бути прийняті за результатами розгляду скарги в 

адміністративному порядку? Порівняйте зміст цих рішень з повноваженнями 

адміністративного суду. 

6. Розкрийте особливості оскарження платниками податків рішень або дій 

контролюючих органів. 

Завдання та задачі: 

1. 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»? 

 

2. 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? 

 

3. Юрист ТОВ "А" 12.06.2019 р. звернувся до державного реєстратора із заявою про 

зміну засновника Товариства. До заяви він долучив необхідний пакет документів. 

15.06.2019 державним реєстратором відмовлено у проведенні реєстраційних дій, при 

цьому не вказано причини такої відмови. 

Складіть проект адміністративної скарги на дії державного реєстратора. 

Поміркуйте, чи мав би право юрист оскаржувати таку відмову, якщо б у рішенні було 

вказано, що державний реєстратор здійснив перевірку інформації, що міститься в 

документах, поданих для державної реєстрації змін на предмет їх відповідності 
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законодавству та статутним документам та перевірив повноваження осіб, які приймали 

участь у загальних зборах і виявив відсутність повноважень у учасників для зміни           

засновника Товариства. 
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11. Системний звіт. Aдміністративне оскарження: поточний стан та рекомендації / 

Рада бізнес-омбудсмена. Київ, 2019. 80 с. 

12. Школик А.М. Адміністративне оскарження у системі місцевого самоврядування // Вибори і 

демократія. – 2006. - № 3 (9).- С. 69-76. 

 

Тема 14. Цифрова трансформація публічної адміністрації 

(2 год) 

Теоретичні питання: 

1. Необхідність цифрової трансформації у сфері публічного адміністрування.  

2. Основні напрями запровадження цифрових технологій у діяльності публічної 

адміністрації. 

3. Електронні адміністративні послуги та інші цифрові публічні сервіси. Принцип 

«Цифрові за замовчуванням».  

4. Електронний документообіг у сфері публічної адміністрації. 

5. Електронні цифрові документи та їх правове регулювання. 

6. Правове регулювання доступу до публічної інформації та відкритих даних. 

Контрольні запитання: 

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

інформаційного суспільства? 

2. Розмежуйте поняття: «Електронний уряд» «Електронна держава», «Електронна 

демократія», «Електронний парламент». 

3. Назвіть основні переваги цифрової трансформації публічної адміністрації в 

Україні? 

4. Які публічні послуги онлайн вже є доступними на даний момент? 

5. Чи є відмінності у правовому значенні електронних документів, скан-копій, копій  

6. З доступних Вам джерел, відшукайте інформацію про можливості електронної 

участі громадян в здійсненні публічного адміністрування. 

7. Проаналізуйте Закон України «Про звернення громадян» щодо регулювання 

електронного звернення та електронної петиції. Що таке електронна петиція? 

Розмежуйте поняття «електронна петиція» та «електронне звернення». 

8. Яка юридична сила електронних документів в «Дії»? 

9. Як отримати електронний цифровий підпис? 

10. Розмежуйте функції та завдання Міністерства з питань цифрової 

трансформації та Комітету цифрової трансформації. Який правовий статус відповідно 

до чинного законодавства Комітету цифрової трансформації? 

Завдання та задачі: 

1. Особа М. має намір стати підприємцем. В інтернеті прочитав, що тепер він може 

здійснити державну реєстрацію підприємницької діяльності через інтернет. Підготуйте 

для нього юридичну консультацію у якій зазначте правові умови та дані, які йому 

необхідні, щоб здійснити таку дію? Ознайомтеся із Єдиним державним веб-порталом 
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електронних послуг “Портал Дія” https://diia.gov.ua/ та зокрема з послугою онлайн 

реєстрації ФОП. 

2. Ознайомтеся із послугами, що надаються на порталі «Он-лайн будинок Юстиції» 

(режим доступу https://online.minjust.gov.ua/. Розгляньте послугу “реєстрація 

громадської організації” чи доступна вона он-лайн. Створіть чек-лист документів 

необхідних для отримання цієї адміністративної послуги. 

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? 

4. Ознайомтеся із Порталом відкритих даних за електронною адресою 

https://data.gov.ua. Як Ви вважаєте, яким чином відкриті дані сприяють захисту прав, 

свобод людини і громадянина у публічно-правових відносинах? 

Веб-портали з надання електронних публічних послуг 

1. Єдиний державний веб-портал електронних послуг “Портал Дія” https://diia.gov.ua/ 

2. Електронні сервіси Міністерства юстиції України https://kap.gov.ua.minjust 

3. Онлайн Будинок Юстиції https://online.minjust.gov.ua/ 

4. Електронні адміністративні послуги Міністерства екології та природних ресурсів 

України http://e-eco.gov.ua 

5. Портал електронних послуг Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

https://e-services.dsns.gov.ua/ 

6. Електронні адміністративні послуги Міністерства внутрішніх справ України 

http://odk.mvs.gov.ua/ 

7. Електронні адміністративні послуги у сфері діяльності Державної архітектурно- 

будівельної інспекції https://e-dabi.gov.ua 

8. Електронні сервіси Державного земельного кадастру https://e.land.gov.ua/services 

9. Послуги державної міграційної служби https://dmsu.gov.ua/services/online.html 

10. Онлайн сервіс із заповнення заяви для оформлення біометричних паспортів 

https://dmsu.gov.ua/services/qr.html 

11. Портал відкритих даних https://data.gov.ua 
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Тема 15. Правове регулювання окремих спеціальних 

адміністративно-правових режимів 

(4 год.) 

Заняття 1 

Теоретичні питання: 

1. Поняття, види та елементи спеціального адміністративно-правового режиму. 

2. Правовий режим надзвичайного стану: підстави та процедура запровадження 

3. Заходи правового режиму надзвичайного стану та порядок їх здійснення 

4. Правовий статус та обмеження прав і свобод громадян в умовах надзвичайного стану 

5. Режим надзвичайної екологічної ситуації: правове регулювання та підстави 

запровадження. Відмінність від режиму надзвичайного стану. 

6. Режим державної таємниці як один із видів режимів інформації з обмеженим 

доступом. Допуск до державної таємниці. 

Контрольні запитання: 

1. Які елементи розкривають зміст адміністративно-правового режиму? 

2. Назвіть види адміністративно-правових режимів за: терміном дії, територією дії? 

http://kul.kiev.ua/images/A/Chasopis/Chasopis_2019_4.pdf
http://www.visnyk.kh.ua/uk/article/prava-lyudini-v-tsifrovu-epokhu-vikliki-zagrozi-ta-perspektivi
http://www.visnyk.kh.ua/uk/article/prava-lyudini-v-tsifrovu-epokhu-vikliki-zagrozi-ta-perspektivi
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/law/article/view/10960
http://applaw.net/index.php/journal/issue/view/34/37?fbclid=IwAR1I_aac2KjFpZ68b-rsJomQsEsQFIzB8viCwIA2SS1b0djS8tsPFI_tKLg
http://applaw.net/index.php/journal/issue/view/34/37?fbclid=IwAR1I_aac2KjFpZ68b-rsJomQsEsQFIzB8viCwIA2SS1b0djS8tsPFI_tKLg
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3. Які види конституційних прав і свобод обмежуються в умовах надзвичайних 

адміністративно-правових режимів? 

4. Які підстави і порядок запровадження режиму надзвичайного стану? 

5. Назвіть основні відмінності між режимом надзвичайного стану та режимом 

надзвичайної екологічної ситуації. 

6. Назвіть підстави для оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної 

екологічної ситуації 

7. Чи має впроваджуватися надзвичайний стан у період карантину від коронавірусу 

COVID-19? Який порядок його введення у такому разі? 

8. Назвіть види інформації, що може бути віднесена до державної таємниці. 

9. Які є критерії віднесення інформації до державної таємниці?  

10. Що означає дозвільний порядок провадження діяльності, пов'язаної з державною 

таємницею?  

 

Завдання та задачі: 

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. Позивач звернувся до суду з позовом до Управління Служби безпеки України в 

Рівненській області, третя особа Військова частина №_1, у якому просив визнати 

протиправними дії Управління Служби безпеки України в Рівненській області по 

скасуванню наданого допуску до державної таємниці за формою 1 . Позовні вимоги 

обґрунтовані тим, що будь-яких порушень, які б могли стати підставою відмови у 

наданні йому допуску до державної таємниці, він не допускав. Під час виконання 

обов`язків за посадою розголошення інформації, пов`язаної з державною таємницею з 

його боку та підлеглого особового складу військової частини не було. У військовій 

частині утворені і діють режимно-секретні органи. 

Однак, Відповідач наголошував, підставою для скасування наданого допускує факти, 

відповідно до яких начальник загальновійськового полігону як керівник установи 

тривалий час не вживав заходи щодо забезпечення контролю за станом охорони 

державної таємниці у військовій частині, чим допустив порушення вимог статей 5, 37 

Закону №3855-ХІІ, а отже створив загрозу витоку секретної інформації. Проаналізуйте 

дану ситуацію.  
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Заняття 2 

Теоретичні запитання 

1. Правовий режим воєнного стану: основи правового регулювання та підстави 

введення  

2. Процедура введення воєнного стану в Україні. Припинення та скасування 

воєнного стану 

3. Правовий статус військових адміністрацій та їх повноваження. 

4. Заходи правового режиму воєнного стану 

5. Заборони та обмеження при введенні воєнного стану в Україні 

6. Гарантії законності в умовах воєнного стану 

 

Контрольні запитання: 

 

1. Коли вперше було ухвалено рішення щодо запровадження воєнного стану на 

окремих територіях України?  

2. Розкрийте правовий статус та повноваження військового командування в умовах 

воєнного стану  

3. Який суб’єкт публічної адміністрації подає пропозиції щодо введення воєнного 

стану? 

4. Які правові положення обов’язково вказуються в Указі Президента України про 

введення воєнного стану? 

5. Розкрийте сутність та особливості трудової повинності для працездатних осіб в 

умовах воєнного стану. 

6. Яка процедура запровадження комендантської години?  

7. Розкрийте процедуру встановлення заходів особливого режиму в’їзду і виїзду, 

обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, 

а також руху транспортних засобів в Україні в умовах воєнного стану.  

8. Назвіть суб’єктів публічної адміністрації, повноваження якизх не можуть бути 

припинені у період дії воєнного стану. 

9. Які є вимоги у законодавсві України щодо діяльності Президента України в 

умовах воєнного стану ? 

Завдання та задачі: 

 

1. Ознайомтеся із публікацією «Дотримання принципів верховенства права та прав 

людини в умовах воєнного стану» - https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-

centr/news/1290726/. Якими критеріями керується Європейський суд з прав 

людини у випадках втручання держави у здійснення прав і свобод особою. Що на 

Вашу думку означає твердження: «Згідно з Конституцією України може мати 

https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1290726/
https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1290726/
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місце лише обмеження прав і свобод, а не їх повне скасування» в умовах 

воєнного стану. 

 

2.  Громадянин М. проїжджав блокпост. Під час зупинки та огляду автомобіля 
з’ясувалося, що він забув вимкнути відео-реєстратор. Представники 
територіальної оборони вилучили і розламали пристрій. Також поросили дати 
мобільний телефон для перевірки. Проаналізуйте дану ситуацію. 
  

3. На приватне підприємтво К., яке спеціалізуваломся на вантажних перевезеннях та 
логістиці прибув керівник війської адміністрації району та заявив про необхідність 
забрати у них вантажний автомобіль на потреби оборони країни з подальшою 
компенсацію. Директор підприємства вказав, що на балансі у нього лише один 
вантажний автомобіль, і якщо його забрати підприємсво просто припинить 
роботу. Також, він вказав, що підприємство постійно допомагає армії, і він готовий 
представити копії платіжних документів, які це підтверджують. Директор компанії  
звернувся за консультацією до свого адвоката. Виступіть у ролі адвоката. 
Підготуйте юридичну консультацію для клієнта.  
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права. – 2020. – № 75. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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Тема 16. Загальні засади адміністративної відповідальності 

(6 год.) 

Заняття 1 

Теоретичні питання: 

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. 

4. Відмежування адміністративних правопорушень від інших видів правопорушень. 

5. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність та звільнення від 

адміністративної   відповідальності. 

 

Контрольні запитання: 

1. У чому полягає відмінність між законодавством України про адміністративні 

правопорушення та законодавством України про кримінальну відповідальність? 

2. Чи є нормативною підставою адміністративної відповідальності Кодекс 

адміністративного судочинства України? 

3. Чи може адміністративна відповідальність визначатися підзаконними 

нормативними актами, зокрема актами органів місцевого самоврядування, наприклад 

порушення правил паркування? 

4. Чи визначає законодавство України принципи адміністративної 

відповідальності, якщо так, то в яких актах та які принципи? 

http://www.apdp.in.ua/v72/43.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpcvsd_2019_2_3
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/1/20.pdf
http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/melnyk_75.pdf
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5. Чи є тотожними поняття “адміністративне правопорушення” і “адміністративний 

проступок”, яка існує між ними різниця? 

6. У чому полягає зміст принципу доцільності адміністративної відповідальності? 

7. У чому полягає відмінність адміністративних правопорушень від інших видів 

правопорушень? 

Завдання та задачі: 

 

1. Випишіть закони України, що встановлюють адміністративну відповідальність 

(не менше 10). 

 

2. Заповніть таблицю порівняльного аналізу: 

 

 

 

Критерії 

 

 

Види відповідальності 

дисциплінар

на 

адміністратив

на 

криміналь

на 

цивільна 

Нормативно-правова 

основа 

    

Суб'єкт застосування     

Суб’єкти відповідальності     

Характер санкцій     

 
 

3. З пояснень громадянина: на його подвір’я забіг якийсь бродячий собака, який не мав 

на собі ошийника і почав душити його домашню птицю. Коли він спробував його вигнати 

з подвір’я, даний собака почав скалити зуби, гавкати на нього і наближатися в його 

сторону. Він злякався, що собака може вкусити його та членів його сім’ї, оскільки він міг 

бути скаженим. Тому громадянин пішов до будинку та взяв свою гладкоствольну 

рушницю і вистрілив у дану собаку. 

Чи вчинив адміністративне(і) правопорушення цей громадянин? Що має врахувати 

орган, який розглядатиме справу про адміністративне правопорушення? Чи має 

понести відповідальність цей громадянин за вбивство собаки? Чи було достатньо 

підстав у такому випадку застосовувати зброю? Чи є стрільба з вогнепальної зброї у 

населеному пункті адміністративним правопорушенням? 
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Заняття 2 

Теоретичні питання: 

1. Склад адміністративного правопорушення. Види складів

 адміністративного правопорушення. 

2. Характеристика окремих елементів складу адміністративного правопорушення: 

2.1. Об’єкт адміністративного правопорушення; 

2.2. Об'єктивна сторона адміністративного правопорушення: обов'язкові та 

факультативні ознаки. 

2.3. Суб’єкт адміністративного правопорушення; загальний та спеціальні суб‘єкти; 

юридична особа як суб‘єкт  адміністративного правопорушення; 

2.4. Суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення. 

3. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх. 

4. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб. 

 

Контрольні запитання: 

1. Які заходи впливу можуть застосовуватися до малолітніх осіб за

 вчинення адміністративних проступків? 

2. Які законодавчі акти встановлюють адміністративну відповідальність юридичних 

осіб? (вкажіть не менше п’яти). 

3. Чи можна притягнути Президента України до адміністративної відповідальності, 

наприклад, за порушення правил карантину? 

4. Які існують особливості адміністративної відповідальності іноземців? 

5. Вкажіть адміністративні проступки, для яких місце, час та обстановка будуть 

обов’язковими ознаками їх складу. 

 

Завдання та задачі: 

1. Випишіть з КУпАП статті, в яких є адміністративні проступки з матеріальним 

та формальним складом (не менше 10). 

2. Неповнолітній (17 років) був затриманий службою охорони магазину за 

крадіжку товару загальною вартістю 78 грн. Неповнолітній свою вину не визнав і 

заявив, що його не можуть затримувати та зобов’язані відпустити через малозначність та 

обмежитись письмовим зауваженням. 

Чи вправі охорона магазину затримувати неповнолітнього, чи можуть вони накладати 

стягнення чи заходи впливу? 

Які стягнення чи заходи впливу можуть застосовуватися до неповнолітнього у цій 

ситуації? 

Чи підлягає неповнолітній кримінальній відповідальності за крадіжку товару? 



 67 

Чи правильні доводи неповнолітнього щодо малозначності правопорушення? Чи 

застосовуються будь-які стягнення чи заходи впливу при звільненні від 

адміністративної відповідальності у зв’язку з малозначністю? 

 

3. Неповнолітній вирішив відсвяткувати своє 16-річчя на футбольному полі, де грала 

його улюблена команда. Увечері, коли вже нікого не було він зі своїми друзями зайшов 

на стадіон та став розпивати алкогольні напої та голосно співати. 

Дайте правовий аналіз даної ситуації. Вкажіть: 1) чи цей неповнолітній є суб’єктом 

адміністративного правопорушення; 2) чи вчинив неповнолітній адміністративне 

правопорушення і якщо так, то яке? 3) чи має значення місце вчинення правопорушення 

у такому випадку? 4) який орган має розглядати таку справу про адміністративне 

правопорушення. 

 

4. Водій великогабаритного транспортного засобу порушив п. 22.5 Правил 

дорожнього руху, оскільки керував транспортним засобом, який за висотою від поверхні 

дороги мав понад 5 метрів. 

Хто нестиме відповідальність, передбачену за порушення правил проїзду 

великогабаритних і великовагових транспортних засобів на загальних умовах? Чи 

зміниться ситуація, якщо до Єдиного державного реєстру транспортних засобів внесено 

відомості про належного користувача відповідного транспортного засобу? Хто нестиме 

відповідальність, якщо автомобіль зареєстровано за межами України, за 

правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксовані в 

автоматичному режимі? 

Заняття 3 

Теоретичні питання: 

1. Адміністративне стягнення: поняття, призначення та сутність. 

2. Види адміністративних стягнень: 

2.1. Попередження та штраф; 

2.2. Оплатне вилучення та конфіскація предмета; 

2.3. Позбавлення спеціального права та права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю; 

2.4. Громадські, виправні та суспільно корисні роботи; 

2.5. Адміністративний арешт та арешт з утриманням на гауптвахті. 

1. Порядок накладення адміністративних стягнень. Вплив пом'якшуючих і 

обтяжуючих обставин на застосування адміністративних стягнення. 

1. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх. 

 

Контрольні запитання: 

 

1. Які адміністративні стягнення можуть застосовуватися до юридичних осіб? 

2. Які стягнення належать до додаткових стягнень? Як вони застосовуються? 

(Наведіть приклади). 
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3. В яких випадках застосовується стягнення у вигляді суспільно корисних робіт? 

4. Як визначається розмір штрафу за конкретне правопорушення? 

5. Чи можна до неповнолітніх застосувати одночасно і заходи впливу, і 

адміністративні стягнення? 

6. Який строк накладення адміністративного стягнення за незаконне перетинання 

або спроба незаконного перетинання державного кордону України? Які ще існують 

строки накладення адміністративного стягнення? 

Завдання та задачі: 

1. 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; штрафні бали; оплатне вилучення 

предмета, який 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; позбавлення права на полювання. 

 

2. На підставі протоколу, складеного інспектором з охорони навколишнього 

середовища, керівник підрозділу Національної поліції розглянув справу механіка 

транспортного підприємства гр. В. про випуск в експлуатацію автомобіля, у якого вміст 

забруднюючих речовин у викидах перевищував встановлену норму і на підставі ст. 80 

КУпАП наклав на нього штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

Дайте правовий аналіз даної ситуації. Вкажіть, чи правильно вирішена справа. 

 

3. Громадянин А. 9 травня 2020 року під час дії карантину, спричиненого covid-19, 

вирішив відвідати Марсове поле у м. Львові. Під час прогулянки він ніс прапор 

Радянського Союзу, мав на собі георгіївську стрічку і був без маски. Його зупинили 

інспектори Національної поліції України. 

Які мають бути дії Національної поліції України, чи здійснив А. адміністративне 

правопорушення? 

Що можна порадити гр. А.? 

Чи змінилася би ситуація, якби такі самі дії були б вчинені на присадибній ділянці А? 

 

4. 24.08.2020 р. біля 21 год. в м. Львові ОСОБУ_1, який керував мопедом 

«Навігатор», зупинили за керування транспортним засобом в стані алкогольного 

сп'яніння, що встановлено алкотестом. ОСОБА_1 провину визнав, просив врахувати, 

що притягається до адміністративної відповідальності вперше, має двох неповнолітніх 

дітей, за місце роботи характеризується позитивно. 

Суд постановив притягнути ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 

130 КУпАП і призначити стягнення у вигляді позбавлення права керувати мопедами на 
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три роки з оплатним вилученням мопеда або адміністративним арештом на строк 12 

днів на вибір особи. 

Проаналізуйте ситуацію. 
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Тема 17. Провадження в справах про адміністративні 

правопорушення 

(4 год.) 

Заняття 1 

Теоретичні питання: 

1. Поняття, завдання і принципи провадження в справах про адміністративні 

правопорушення. 

2. Обставини, які виключають провадження у 

справах про адміністративні правопорушення. 

3. Засоби забезпечення провадження в справах про адміністративні 

правопорушення. 

4. Учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення: 

поняття, види, правовий статус. 

5. Суб’єкти, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. 

6. Докази і доказування в провадженні в справах про адміністративні 

правопорушення. 

Контрольні запитання: 

1. Що спільного і відмінного між дисциплінарним і провадженням в справах про 

адміністративні правопорушення? 

2. Як визначити компетентного суб’єкта з розгляду справи про

 адміністративні правопорушення? 

4. Випишіть із посиланням на статті КУпАП заходи забезпечення провадження в 

справах про адміністративні правопорушення 

5. Перерахуйте учасників провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

6. Порівняйте статус захисника і представника у справах про адміністративні 

правопорушення. Чи може представником/захисником бути лише адвокат? 

7. Чи може розглядатися справа про адміністративне правопорушення без участі 

особи, яка до неї притягується. 
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8. Чи існує в провадженні в справах про адміністративні правопорушення інститут 

підтримання державного обвинувачення в суді прокуратурою, чи є правові основи для 

цього? 

9. Який статус викривача у справах про адміністративні правопорушення? 

10. Чи можна оскаржити протокол у справі про адміністративне правопорушення? 

 

Завдання та задачі: 

 

1. Складіть порівняльну таблицю прав і обов’язків особи, яка притягується до 

адміністративної відповідальності, і потерпілого в справі про адміністративні 

правопорушення. 

2. Під час конституційного провадження Конституційним Судом України за 

конституційною скаргою громадянина А. на відкритому судовому засіданні гр. А. почав 

вигукувати нецензурні вислови та ображати суддів Конституційного Суду України. 

Відтак Конституційний Суд зупинив конституційне провадження у справі, відкривши 

провадження у справі про адміністративне правопорушення. Протокол про 

адміністративне правопорушення не складався, натомість судді КСУ винесли постанову 

про притягнення гр. А. до адміністративної відповідальності за ч. 5 ст. 185-3 КУпАП за 

неповагу до Конституційного Суду України і наклали штраф у розмірі 100 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Проаналізуйте справу, чи змінилась б 

ситуація, якщо б такі дії були вчинені під час засідання Великої Палати Верховного 

Суду? Хто може притягати до адміністративної відповідальності в обох випадках? 

3. Малиновський районний суд м. Одеси 25 травня 2020 року розглянув справу 

по факту адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП, та 

визнав М. винним та наклав адміністративне стягнення у вигляді штрафу у сумі 10 200 

грн. з позбавленням права керування всіма видами транспортних засобів строком на 

один рік. Захисник М звернувся до апеляційного суду зі скаргою, в якій просив 

скасувати постанови у зв’язку з порушенням судом вимог ч. 2 ст. 276 КУпАП. 

Перевіривши 

матеріали справи, апеляційний суд встановив, що правопорушення вчинено

 у Малиновському районі, в той час як особа, на яку накладено стягнення, 

зареєстрована в іншому районі міста, а транспортний засіб обліковується в одному з 

районів Одеської області. 

Проаналізуйте дану ситуацію. Визначте, до юрисдикції якого суду належить ця справа. 

Вкажіть, яке рішення має прийняти апеляційний суд. 

Заняття 2 

Теоретичні питання: 

1. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення:

 загальна характеристика 

2. Порушення справи про адміністративне правопорушення. 

3. Розгляд справи про адміністративне правопорушення та прийняття рішення. 

4. Оскарження постанови у справі про адміністративні правопорушення 



 72 

5. Особливості виконання постанов у справах про адміністративні 

правопорушення. Добровільне і примусове виконання постанов. 

 

Контрольні запитання: 

1. Які вимоги передбачені щодо оформлення протоколу про

 адміністративне правопорушення? 

2. Чи вправі орган (посадова особа) переглянути постанову про

 накладення адміністративного стягнення на власний розсуд? 

3. Який порядок оскарження постанов про накладення адміністративних

 стягнень, прийнятих судами? 

4. Чи можна повернути матеріали про притягнення до адміністративної 

відповідальності на доопрацювання? 

5. В чому полягає відмінність добровільного і примусового виконання постанови 

про накладення адміністративного штрафу? 

6. Чи можливе оскарження постанови про адміністративне правопорушення в 

касаційному порядку? 

 

Завдання та задачі: 

1. Придумайте фабулу адміністративного правопорушення і по ній складіть: 

a. протокол про вчинення адміністративного правопорушення; 

b. постанову про накладення адміністративного стягнення; 

c. скаргу або апеляційну скаргу (в порядку КУпАП), або (позовну заяву в 

порядку КАС України) щодо оскарження постанови про накладення адміністративного 

стягнення. 

 

2. В адміністративну комісію Галицького району міста Львова 5 листопада 2018 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 2019 року К., 

повернувшись додому, дізнався, що з його заробітної плати відрахували 50 гривень. 

Гр. К. звернувся за роз‘ясненням. 

Дайте правову оцінку і роз’ясніть порядок вирішення такої справи. Чи гр.К має право 

оскаржити таке рішення? 

 

3. Адміністративна комісія розглянула справу про адміністративне правопорушення, 

яке вчинив громадянин М. І притягнула його до відповідальності за статтею 191 КУпАП 

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 консультацію гр. М щодо його подальших дій. 

4. Постановою Богунського районного суду м. Житомира від 26 листопада 2019 року 

ОСОБА_1 визнано винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст.172-
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20ч.3КУпАП, та накладено адміністративне стягнення у виді адміністративного арешту 

з утриманням на гауптвахті строком на 7 (сім) діб. 

До суду надійшло клопотання від командира військової частини А 0281 про заміну 

ОСОБА_1 адміністративного стягнення у виді арешту з утриманням на гауптвахті 

строком на 7 діб на штраф, оскільки ОСОБА_1 хворіє та виконати постанову суду від 

26.11.2019 року не є можливим. 

Що повинен зробити суддя? 

Законодавство та література до теми: 
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3. Митний кодекс України // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text  

4. Про виконавче провадження: Закон України // 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404- 19#Tex 

5. Положення про адміністративні комісії Української РСР // 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5540-11#Text  

6. 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 // 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/17-2012-п#Text  

7. Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в 

органах поліції // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15#Text  

8. Інструкція з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні 

правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в 

автоматичному режимі // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0113-20#Tex t 

9. Рекомендації щодо притягнення до відповідальності за неповагу до суду: Рада 

суддів України // http://rsu.gov.ua/uploads/article/risenna-rsu-no-62-vid-26102018-p-

63bd70aa9b.pdf  

10. 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. 

11. Вовчук М. М. Методи і процедури класифікації адміністративних правопорушень // 

Адміністративне право і процес. – 2012. - № 2 (2). – С. 56-65. 
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Право України. – 2008. – №3. 
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т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2009.- С. 276-281 
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Тема 18. Сутність та види контролю за публічною адміністрацією 

(2 год.) 

Теоретичні питання 

1. Сутність 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? 



 75 

2. Переваги та недоліки внутрішнього адміністративного контролю? 

3. Види та характеристика внутрішнього адміністративного контролю. 

4. Механізм стримувань і противаг у відносинах контролю над виконавчою гілкою 

влади з боку законодавчої та форми його прояву? 

5. У яких формах Верховна Рада здійснює свої контрольні повноваження щодо 

публічної адміністрації? 

6. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та Рахункова палата 

як суб’єкти здійснення контролю над публічною адміністрацією. 

7. Форми здійснення громадського контролю над публічною адміністрацією? 

 

Завдання та задачі: 

1. Група депутатів районної ради обурилася бездіяльністю голови районної 

державної адміністрації через відмову голови звітувати на сесії районної ради про 

результати роботи за рік. За недовіру голові районної ради проголосувало 200 з 300 

загального складу депутатів районної ради. Відповідне рішення рада надіслала 

Президентові України. Президент відмовився відправляти у відставку через порушення 

процедури розгляду питання, зокрема, що голова районної ради не брав участь в 

засіданні ради, крім того, Президент вказав, що це його право, а не обов’язок, а рада, 

вимагаючи прийняття такого рішення втручається в дискреційні повноваження 

Президента. 

Проаналізуйте ситуацію. 

 

2. Внаслідок знищення нафтопереробного заводу в одному з районів виникла 

масштабна екологічна катастрофа, внаслідок чого Президент України своїм указом за 

поданням Кабінету Міністрів України оголосив цю місцевість зоною надзвичайної 

екологічної ситуації і передав його на затвердження Верховній Раді України. Виконання 

указу покладено на Кабінет Міністрів України. Водночас Прем’єр-міністр України 

висловився проти виконання такого указу і вважає його неконституційним з огляду на 

те, що цей указ не був скріплений підписами Прем’єр-міністра України та 

відповідального міністра. Президент України ствердив, що скріплення акта Президента 

є необов’язковим і, крім того, для оприлюднення актів Президента не обов’язково 

вказувати додаткове скріплення підписів Президента. 

Проаналізуйте ситуацію. 

 

3. Комунальне підприємство «Львівводоканал» розмістило на дошці оголошень біля 

входу у житловий будинок список квартир боржників за спожиті послуги з 

водопостачання та водовідведення. ОСОБА_1, який проживає у цьому будинку, вважає, 

що у такий спосіб було порушено доступ до його персональних даних. ОСОБА_1 подав 

скаргу керівнику КП 

«Львівводоканал», проте йому відповіли, що жодних порушень немає, адже ОСОБА_1 

має укладений договір на водопостачання та водовідведення, а тому ці дані не є 

персональними. Натомість сусід ОСОБА_1 запропонував йому звернутися до 

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини з метою притягнення до 

адміністративної відповідальності службовців КП «Львівводоканал». 
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Проаналізуйте ситуацію. Чи було порушено захист персональних даних ОСОБА_1 у цій 

ситуації? Чи слушною є порада щодо звернення до Уповноваженого Верховної Ради з 

прав людини? Чи можливим є притягнення до адміністративної відповідальності 

службовців КП 

«Львівводоканал»? 
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Тема 19. Судовий контроль за публічною адміністрацією 

(2 год.) 

Теоретичні питання: 

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

публічної адміністрації. Завдання адміністративного судочинства. 

2. Організація адміністративного судочинства в Україні. 

3. Право на звернення до адміністративного суду та способи судового захисту. 

4. Юрисдикція адміністративних судів: предметна, територіальна та інстанційна. 

5. Повноваження адміністративного суду при вирішенні справи. 

Контрольні запитання: 

1. Визначте співвідношення понять «адміністративне судочинство», 

«адміністративний процес» та «адміністративна юстиція». 

2. На яких засадах побудована система адміністративних судів України? Хто може 

створити новий адміністративний суд? 

3. Охарактеризуйте поняття та ознаки публічно-правового спору. Яка його 

відмінність від приватно-правового спору? 
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4. Чим відрізняються завдання адміністративного судочинства від завдань інших 

видів судочинства? 

5. Назвіть засади (принципи) адміністративного судочинства? 

6. Хто може звернутися до адміністративного суду? 

 

Завдання та задачі: 

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. 

 

3. Громадянин звернувся до Верховного Суду із позовною заявою до Верховної 

Ради України із вимогою скасувати Закон України “Про Кабінет Міністрів України” 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. Громадянин А. звернувся 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. 4 ст. 169 КАС України такий позов підлягає 

поверненню. 

Чи належить розглядати таку справу у порядку адміністративного судочинства? Чи 

порушено правила предметної юрисдикції адміністративних судів? 
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