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Анотація

У підручнику 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.  

Підручник може бути використано студентами в освітньому процесі,
аспірантами, викладачами навчальних закладів, науковцями, членами уряду
України та іншими посадовими особами органів публічної влади, народними
депутатами, апаратом суду, активістами громадських об’єднань, а також
усіма, хто цікавиться адміністративним правом.  

За змістом підручник відповідає Програмі другого блоку фахового вступного
випробування з адміністративного права України, що затверджена МОН
України. Він стане в нагоді під час підготовки до вступних випробувань для
складання ЗНО до магістратури, а також у підготовці до відповідних
кваліфікаційних іспитів кандидатів на посади суддів, прокурорів, адвокатів,
нотаріусів і працівників правоохоронних органів.  
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РОЗДІЛ 1
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО  

ЯК ГАЛУЗЬ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА1

1.1. Основоположні категорії адміністративного права 

1.1.1. Публічне адміністрування як форма реалізації 
публічної влади 

П’ять із половиною тисячоліть тому людство вступило в державно- 
правову дійсність. На сьогодні майже не залишилося людей, які 
живуть поза межами правового впливу держав. Тим самим держава 
і право характеризуються прогресивністю, в іншому разі вони б не 
утвердилися на всій землі та не охопили би своїм впливом прак-
тично всіх людей.

До основних ознак держави належать: 
1) територія, що визнана світовою спільнотою;
2) люди, які пов’язані з державою громадянством (підданством); 
3) публічна влада;
4) норми права;
5) податки;
6) державний примус, який може застосовуватися публічною 

владою для захисту від порушень норм права чи несплати 
податків; 

7) зовнішні атрибути (прапор, гімн, герб).
Ці ознаки є універсальними, властивими будь-якій державі.
Визначаються також ознаки, що характеризують публічну 

владу: 
	 об’єднує народ (населення країни) за територіальною озна-

кою, створює територіальну організацію підвладних; 
	 здійснюється спеціальним апаратом, відокремленим від 

суспільства, для керівництва ним із застосуванням різних 
владних методів (заохочення, переконання і примусу); 

1 За загальною редакцією Валентина Галунька.
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	 відзначається суверенітетом, який означає незалежність 
реалізації публічної влади від бажань об’єктів влади; 

	 верховенство, обов’язковість рішень для іншої влади; 
	 публічність, тобто всезагальність і безособовість, що є вираз-

ником усезагальної волі2;
	 нормативне регулювання суспільних відносин, що виявлено 

в можливості публічної влади видавати загальнообов’язкові 
правила поведінки. 

Важливо знати, що публічна влада ширша за змістом за державну, 
оскільки публічні суб’єкти – це органи державної влади й місцевого 
самоврядування та інші невладні суб’єкти делегованих владних повно-
важень під час здійснення виконавчих функцій. Тим самим будь-яка 
влада є публічною, але не всяка публічна влада є державною.

Отже, публічна влада – це здатність публічних суб’єктів впли-
вати на суспільні відносини між людьми з приводу організації 
їхньої сумісної діяльності з метою реалізації публічного інтересу.3

Згідно з принципом розподілу влад і конституційних норм 
державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на зако-
нодавчу, виконавчу та судову4.

Зовнішньою формою реалізації державної влади є:
	 для законодавчої влади – законотворчість;
	 для виконавчої влади – публічне адміністрування;
	 для судової влади – правосуддя5.
У цій тріаді ми виділяємо виконавчу владу, що реалізує свої 

завдання (функції) на основі норм адміністративного права. 
Сутністю виконавчої влади є: 
1) реалізація та виконання законів на території всієї держави; 
2) публічне забезпечення прав і свобод людини та громадянина;
3) сприяння задоволенню життєвих потреб населення, коли 

забезпечити їх за рахунок приватної ініціативи неможливо;

2 Кравчук М. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: навчальний посібник. Тер-
нопіль : Карт-бланш, 2002. С. 43. 
3 Мельник Р., Бевзенко В. Загальне адміністративне право : навчальний посібник; за заг. ред. 
Р. Мельника. Київ : Ваіте, 2014. 376 с. 
4 Ст. 6 Конституції України.
5 Мельник Р. Зазнач. праця. 
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