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У навчальному посібнику на основі досягнень адміністративно-правової науки
та сучасного адміністративно-правового законодавства у вигляді
структурно-логічних схем відображено сутність, зміст державного
управління, його елементи, риси, принципи; предмет, метод, принципи і
систему адміністративного права; поняття, види адміністративно-правових
норм та відносин; систему суб’єктів адміністративного права; поняття і види
функцій, форм, методів державного управління; поняття, основні риси,
принципи та законодавчі основи адміністративної відповідальності,
дисциплінарну відповідальность державних службовців; поняття, риси,
особливості, суб’єкти, принципи і структуру адміністративного процесу;
адміністративну юстицію та адміністративне судочинство в Україні; способи
забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні;
адміністративно-правові режими, їх види; управління економікою,
соціально-культурним будівництвом, адміністративно-політичною
діяльністю; наведено додатки: схема організації та взаємодії центральних
органів виконавчої влади України, рекомендаційний перелік структурних
підрозділів місцевих державних адміністрацій.
Для студентів, аспірантів, викладачів закладів різного рівня акредитації,
наукових і практичних працівників та всіх, хто цікавиться питаннями
адміністративного права.

ЗМІСТ
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
1.1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Управління як соціальне явище ....................................................................................................9
Ознаки та види соціального управління ....................................................................................10
Функції соціального управління.................................................................................................11
Система соціального управління ................................................................................................12
Елементи державного управління ..............................................................................................12
Поняття та характерні риси державного управління ................................................................13
Принципи державного управління .............................................................................................14
Сутність виконавчої влади ..........................................................................................................14
1.2. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
Предмет адміністративного права ..............................................................................................15
Метод адміністративного права ..................................................................................................16
Принципи адміністративного права ...........................................................................................17
Система адміністративного права ..............................................................................................18
Адміністративне право та інші галузі права .............................................................................19
Наука адміністративного права ..................................................................................................20
1.3. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ НОРМИ
Поняття адміністративно-правової норми .................................................................................21
Види адміністративно-правових норм .......................................................................................22
Джерела адміністративного права ..............................................................................................23
Систематизація адміністративного права ..................................................................................24
1.4. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
Поняття та структура адміністративно-правових відносин.....................................................25
Види адміністративно-правових відносин ................................................................................26

2. СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
2.1. ГРОМАДЯНИ
Основи адміністративно-правового статусу громадян України ..............................................27
Конституційні права та обов’язки громадян у сфері виконавчої влади..................................28
Структура прав та обов’язків громадян у сфері виконавчої влади .........................................29
3

Звернення громадян .....................................................................................................................30
Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства .................................31
2.2. ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Поняття та ознаки органів виконавчої влади ............................................................................32
Види органів виконавчої влади ..................................................................................................33
Система органів виконавчої влади .............................................................................................34
Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади ...............................................35
Правове становище Кабінету Міністрів України ......................................................................37
Функції Кабінету Міністрів України ..........................................................................................38
Система центральних органів виконавчої влади.......................................................................39
Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим .........................................................40
Місцеві державні адміністрації ..................................................................................................40
Компетенція місцевих державних адміністрацій......................................................................41
2.3. ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Система органів місцевого самоврядування .............................................................................42
2.4. ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ
Поняття, види та принципи державної служби.........................................................................43
Види державної служби ..............................................................................................................43
Принципи державної служби ......................................................................................................44
Посада і посадова особа ..............................................................................................................44
Види державних службовців за владними повноваженнями...................................................45
Основи адміністративно-правового статусу державних службовців......................................46
Обмеження, пов’язані із перебуванням на державній службі .................................................47
Стадії проходження державної служби......................................................................................48
Відповідальність державних службовців ..................................................................................48
2.5. БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ
Поняття та види бюджетних установ .........................................................................................49
2.6. ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ І ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ
Поняття та види громадських об’єднань, їх адміністративно-правовий статус ...................50
Адміністративно-правовий статус політичних партій ............................................................51

3. ФУНКЦІЇ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
3.1. ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Поняття та види функцій державного управління ....................................................................52
3.2. ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Поняття та види форм державного управління.........................................................................53
4

Правові акти державного управління ........................................................................................54
Вимоги стосовно юридичного змісту правових актів державного управління .....................55
Порядок прийняття правових актів державного управління ...................................................56
Класифікація актів державного управління ..............................................................................57
3.3. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ МЕТОДИ
Поняття адміністративно-правових методів .............................................................................59
Види адміністративно-правових методів...................................................................................59
Адміністративні методи державного управління .....................................................................60

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОМ
4.1. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Поняття і основні риси адміністративної відповідальності ...................................................61
Принципи адміністративної відповідальності ..........................................................................62
Законодавчі основи адміністративної відповідальності ..........................................................62
Адміністративне правопорушення, його склад .........................................................................63
Загальні правила і строки притягнення до адміністративної відповідальності.....................64
Строки накладення адміністративних стягнень........................................................................65
Адміністративні стягнення та їх види........................................................................................66
Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх...............................................................67
Обставини, що виключають адміністративну відповідальність .............................................67
Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох
адміністративних правопорушень ..............................................................................................68
Звільнення від адміністративної відповідальності ...................................................................68
4.2. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
Поняття та види дисциплінарних стягнень ...............................................................................69

5. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС
5.1. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Адміністративний процес: загальні риси та особливості ........................................................70
Суб’єкти адміністративного процесу .........................................................................................71
Принципи адміністративного процесу.......................................................................................72
Види адміністративних проваджень ..........................................................................................73
5.2. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Завдання провадження у справах про адміністративні правопорушення ..............................74
Принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення ............................75
Цілі здійснення засобів забезпечення провадження у справах
про адміністративні правопорушення.......................................................................................75
5

Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення ...........76
Адміністративне затримання ......................................................................................................77
Органи (посадові особи), правомочні здійснювати адміністративне затримання.................78
Строки адміністративного затримання ......................................................................................80
Доставлення порушника..............................................................................................................81
Особистий огляд і огляд речей....................................................................................................83
Вилучення речей і документів ....................................................................................................84
Тимчасове вилучення посвідчення водія ...................................................................................85
Тимчасове затримання транспортних засобів ...........................................................................85
Тимчасове вилучення ліцензійної картки на транспортний засіб ...........................................86
Відсторонення осіб від керування транспортними засобами, річковими
і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного,
чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів,
що знижуть їх увагу та швидкість реакції .................................................................................86
Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення ...................................87
Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні
правопорушення ...........................................................................................................................88
Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи
про адміністративні правопорушення........................................................................................94
Місце розгляду справи про адміністративне правопорушення ...............................................96
Особи, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне
правопорушення ..........................................................................................................................96
Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення................................................97
Підготовка до розгляду справи про адміністративне правопорушення..................................97
Обставини, що підлягають з’ясуванню при розгляді справи
про адміністративне правопорушення .......................................................................................98
Види постанов по справі про адміністративне правопорушення ...........................................99
Види проваджень по виконанню постанов про накладення адміністративних
стягнень .......................................................................................................................................100
5.3. АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО В УКРАЇНІ
Адміністративна юстиція: поняття та основні моделі ...........................................................101
Система адміністративних судів в Україні ..............................................................................102
Юрисдикція адміністративних судів ........................................................................................103
Завдання і принципи адміністративного судочинства ............................................................104

6. ЗАКОННІСТЬ І ДИСЦИПЛІНА У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ
6.1. СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ І ДИСЦИПЛІНИ
У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ............................................................................................105
Державний контроль в управлінні............................................................................................106
6

6.2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ РЕЖИМИ
Поняття адміністративно-правових режимів .........................................................................107
Види адміністративно-правових режимів ...............................................................................108
Поняття та види надзвичайних режимів..................................................................................109

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
7. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ
Організація державного управління у сфері економіки .........................................................111
Управління промисловістю .......................................................................................................112
Управління агропромисловим комплексом .............................................................................113
Основні завдання Державної цільової програми розвитку українського села
на період до 2015 року ...............................................................................................................116
Управління будівництвом і житлово-комунальним господарством ......................................117
Управління комунікаціями .......................................................................................................118
Управління використанням і охороною природних ресурсів ................................................119
Управління фінансами ...............................................................................................................120
Управління зовнішньоекономічною діяльністю .....................................................................121
Управління митною справою ....................................................................................................122

8. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИМ БУДІВНИЦТВОМ
Управління освітою і наукою ....................................................................................................124
Управління охороною здоров’я.................................................................................................125
Управління культурою ..............................................................................................................126
Управління у сфері соціального захисту населення ...............................................................127

9. УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПОЛІТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Управління обороною ................................................................................................................129
Збройні Сили України................................................................................................................130
Управління національною безпекою ........................................................................................135
Державний кордон України .......................................................................................................137
Управління внутрішніми справами ..........................................................................................138
Адміністративно-правові засади забезпечення безпеки у надзвичайних ситуаціях ..........140
Управління закордонними справами ........................................................................................142
Управління юстицією ................................................................................................................143
Управління інформаційними ресурсами (інформаційною сферою) .....................................145
7

Додаток 1. Схема спрямування і координації діяльності центральних органів
виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів
Кабінету Міністрів України ......................................................................................................146
Додаток 2. Рекомендаційний перелік структурних підрозділів обласної,
Київської та Севастопольської міської державної адміністрації ...........................................150
Додаток 3. Рекомендаційний перелік структурних підрозділів районної, районної
у м. Києві та Севастополі державної адміністрації ................................................................151

