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Анотація

У навчальному посібнику подано повний курс адміністративного права. За
основу взято теоретичні положення та практику діяльності публічної
адміністрації, що відповідає цінностям людиноцентристської теорії, коли
публічна адміністрація має якнайповніше задовольняти права, свободи й
законні інтереси приватних осіб відповідно до цінностей ЄС.  

У посібнику розкривається зміст норм Загальної та Особливої частин
адміністративного права України. У Загальній частині поєднано нормативний
матеріал і теоретичні положення, що розкривають сутність публічного
управління, його співвідношення з державним управлінням; розглядається
поняття адміністративного права, адміністративно-правовий статус його
суб’єктів, зміст адміністративного процесу. В Особливій частині
розглядається питання виконавчо-розпорядчої діяльності органів виконавчої
влади в адміністративно-політичній і економічній сферах,
соціально-культурного будівництва, а також забезпечення законності в
державному управлінні.  

Для студентів, аспірантів, викладачів закладів вищої освіти, науковців,
державних службовців, працівників правоохоронних органів, органів
місцевого самоврядування, прокуратури тощо.
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2.3. Провадження по виконанню постанови  
про оплатне вилучення предмета 901
2.4. Провадження по виконанню постанови  
про конфіскацію предмета, грошей 901
2.5. Провадження по виконанню постанови  
про позбавлення спеціального права, наданого  
даному громадянинові, позбавлення права обіймати 
певні посади або займатися певною діяльністю 903
2.6. Провадження по виконанню постанови  
про застосування громадських робіт 905
2.7. Провадження по виконанню постанови  
про застосування виправних робіт 907
2.8. Провадження по виконанню постанови  
про застосування суспільно корисних робіт 909
2.9. Провадження по виконанню постанови  
про застосування адміністративного арешту,  
арешту з утриманням на гауптвахті 910
2.10. Провадження по виконанню постанови  
в частині відшкодування майнової шкоди 912

Література до теми № 25 913

Тема № 26. Провадження в справах  
про звернення громадян 916

1. Організаційно-правові основи провадження 
за зверненнями громадян 916
2. Особливості провадження за окремими видами 
звернень (пропозиціями, заявами, скаргами) 924
3. Діловодство за зверненнями громадян 928
Література до теми № 26 931
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Вивчення курсу адміністративного права має основоположне 
значення для підготовки майбутніх юристів, оскільки цей курс, 
по-перше належить до  циклу фундаментальних навчальних дис-
циплін у  програмі юридичної вищої освіти; по-друге, регулює 
суспільні відносини, що виникають у сфері державного управління, 
яке здійснюється органами виконавчої влади, а  у  деяких випад-
ках – й іншими державними органами місцевого самоврядування.

Адміністративне право – одна з провідних галузей у правовій 
системі України, складне соціально-юридичне утворення, в якому 
відображаються матеріальні, ідеологічні, моральні та  інші відно-
сини, що існують у суспільстві.

Адміністративне право базується на  положеннях Консти-
туції України, нормативних актах Президента, Верховної Ради 
та  Уряду України, актах органів виконавчої влади і  місцевого 
самоврядування, референдумів, інших державних структур. Воно 
тісно пов’язане із  теоретичними положеннями таких суміжних 
юридичних наук, як теорія держави і права, конституційне право, 
цивільне право, кримінальне право, кримінальний процес, кримі-
нологія, трудове право та інших.

Як фундаментальна галузь публічного права, воно є  необхід-
ним інструментом у регулюванні діяльності структур виконавчої 
влади, місцевого самоврядування, державних і недержавних під-
приємств, установ, організацій. Його вплив постійно відчувають 
на собі конкретні особи.

Норми адміністративного права охороняють відносини, 
що  складаються під впливом цивільного, трудового, сімейного 
та інших галузей права.

Адміністративне право органічно пов’язане з виконавчою вла-
дою та  державним управлінням. Воно виступає обов’язковим 
інструментом, здійснення державної виконавчої влади у  формі 
державного управління. Його норми є  правовою основою побу-
дови й ефективного функціонування найбільш активної та потуж-
ної державної підсистеми – апарату державного управління.

Даний навчальний посібник підготовлений відповідно до про-
грами курсу «Адміністративне право України» і  розрахований 
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на студентів, курсантів, магістрів, аспірантів, викладачів, а також 
може бути корисним для широкого загалу читачів, всіма, хто ціка-
виться питаннями адміністративного права.

Він може служити як  додаткове джерело інформації для 
її  вивчення поряд з  наявними науково-практичними комента-
рями КУпАП України, підручниками та посібниками.

При підготуванні цього посібника використано адміністра-
тивне законодавство і  практика його застосування станом на 
1 вересня 2022 року.

Автори з  вдячністю приймуть всі конструктивні критичні 
зауваження та  пропозиції щодо удосконалення змісту даного 
посібника і  мають намір врахувати їх  при підготуванні його 
наступного видання.
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