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МЕТА ЛЕКЦІЇ 
Метою лекції є надання лектором та отримання курсантами теоретичних 

положень про поняття, предмет, метод адміністративного права, про його місце 

в системі галузей права, про систему адміністративного законодавства та 

напрямки її удосконалення, про систему сучасного адміністративного права з 

виокремленням його субінститутів та підгалузей, про напрямки удосконалення 

адміністративного права. 

 
ВСТУП 

Адміністративне право України є однією з фундаментальних галузей 

вітчизняного права і профілюючих юридичних дисциплін. Адміністративне 

право концентрує у собі значний відсоток первинних юридичних засобів і 

головних, початкових у правовій системі, юридичних режимів. Адміністративне 

право та адміністративна відповідальність, поряд з іншими профілюючими 

галузями, створює юридичну основу змісту цих правових галузей і виступає 

незамінним інструментом реформування системи органів виконавчої влади та 

органів внутрішніх справ зокрема. 

Роль дисципліни „Адміністративне право+ М. Адміністративна 

відповідальність‖ полягає у формуванні системи знань про сукупність правових 

норм, які регулюють суспільні відносини, що виникають в процесі публічного 

управління економічною, соціально-культурною та адміністративно-політичною 

сферами життя, в ході забезпечення реалізації та захисту прав, свобод і законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб з боку органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування. Особливу увагу приділено діяльності органів 

внутрішніх справ України, як важливої правоохоронної інституції. 

Предмет дисципліни являє собою сукупність суспільних відносин, які 

виникають у сфері публічного управління, виконавчо-розпорядчої діяльності 

органів публічної адміністрації, а також з приводу забезпечення реалізації та 

захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб з боку 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з акцентом на 

відповідній діяльності органів внутрішніх справ України. 

Дисципліна „Адміністративне право + М. Адміністративна 

відповідальність ‖ є необхідною для вивчення майбутніми юристами і 

призначена для формування вмінь та навичок здійснення конкретних видів 

адміністративної діяльності, правильного тлумачення та реалізації норм 

адміністративного законодавства у практичній діяльності органів (підрозділів) 

поліції та посадових осіб. Адміністративно-правове законодавство порівняно з 

законодавством інших галузей права є найбільш мобільним та нестабільним. Це 

вимагає від курсантів підвищеної уваги до тих поновлень, що відбуваються у 

структурі і змісті механізму адміністративно-правового регулювання, чинному 
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законодавстві, а також поглиблення їх творчої активності та самостійності при 

засвоєнні основних адміністративно-правових інститутів. 

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 

Адміністративне право – одна з фундаментальних галузей права 

України, що є порівнянною з такими галузями, як конституційне, кримінальне, 

цивільне право, і визначає основні засади діяльності держави, державних 

органів, посадових осіб. Адміністративне право вивчає законодавство, яке за 

обсягом значно перевищує законодавство будь-якої іншої галузі права. 

Виходячи з фундаментального характеру адміністративного права необхідно 

усвідомлювати ту роль, яку воно відіграє в усій системі права України. Норми 

адміністративного права регулюють суспільні відносини у таких сферах, як 

функціонування виконавчої влади, місцевого самоврядування, державне 

управління економікою, освітою, охороною здоров'я, закордонними та 

внутрішніми справами, обороною та ін. 

Слід наголосити, що впродовж тривалого часу у визначенні 

адміністративного права основний наголос робився на тому, що це є сукупність 

правових норм, що регулює суспільні відносини, виникаючі у процесі реалізації 

виконавчої влади, здійснення державного управління. Зверталась увага на 

нерівноправне становище держави та особи, за якого перша мала безліч засобів 

примусити другу діяти так, як під кутом зору державних інтересів мало 

виглядати доцільнішим. Водночас поступово, значною мірою з набуттям 

Україною статусу незалежної, демократичної правової держави, після 

розроблення Концепції реформи адміністративного права, вказана галузь права 

дедалі більшою мірою починає модифікуватись. Норми адміністративного 

права сприяють реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян у сфері 

державного управління, гарантують їх захист від можливого порушення, 

обмеження з боку апарату держави. Проривом у визначенні адміністративного 

права в навчальній літературі став варіант дефініції, запропонований 

професором В. Б. Авер'яновим в академічному курсі «Адміністративне право» 

(Київ, 2004 р.), де цю галузь права визначено насамперед з позицій пріоритету 

особи у взаєминах із державою. Поступово така ідеологія сприйняття 

адміністративного набуває популярності та ширше використовується в 

науковому, навчальному обігу та на практиці. 

Таким чином, можна сказати, що адміністративне право – це 

сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що 

виникають в процесі публічного управління економічною, соціально-

культурною та адміністративно-політичною сферами життя, а також у 

ході забезпечення реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів 

фізичних та юридичних осіб з боку органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування. 
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Як уже було вказано, таке визначення адміністративного права - це 

надбання останнього десятиліття
1
. Під публічним управлінням необхідно 

розуміти прояви управління в інтересах держави (сюди входять державне 

управління та управління у сфері місцевого самоврядування). Говорячи про 

еволюцію як визначення і цієї галузі права, і самого адміністративного права, 

необхідно зазначити таке. Віддавна суспільство, а в подальшому держава 

існують і забезпечують виконання основних завдань, що перед ними стоять 

(внутрішній порядок, зовнішня оборона проти ворогів, добування їжі, 

будівництво житла та доріг) суттєвою мірою за допомоги якісно здійснюваного 

управління. Саме воно дозволяє належним чином організувати членів 

суспільства, забезпечивши використання знань, умінь і навичок кожного з 

суспільною доцільністю, реалізуючи цим зовнішні та внутрішні функції 

суспільства (держави). Тому початково адміністративне право ґрунтувалося на 

управлінні та втіленні в життя управлінських функцій. У цілому ж у загальній 

історії становлення адміністративного права необхідно вирізнити такі 

основні етапи. 

1. Виникнення науки камералістики. Приходиться на початок XVIII 

ст., основний розвиток відбувається в Німеччині. Зростання потреби у фінансах 

для утримання держави, чиновників і війська стали головними чинниками 

виникнення та розвитку наукових знань, що вивчалися камералістикою. У 

цілому ж слід зазначити, що саме камералістика (як і всі камеральні науки) 

передовсім забезпечувала раціональне управління державним майном. Саме ця 

обставина (управлінська) свідчить про зв'язок камералістики та сучасного 

адміністративного права. 

2. Історично обумовлений поділ камералістики на «стару» (вивчала 

питання фінансів, економіки, господарства) та «нову» (питання поліції, 

мануфактурної, гірничої справи та ін.), що стався у середині XVIII ст. «Нова» 

камералістика, орієнтуючись на тодішнє розуміння поліції як управління 

містом, державою, по суті займалась питаннями державного управління 

(державної політики) у різних сферах суспільного життя. 

3. Становлення поліцейського права (як галузі, призначеної 

здійснювати внутрішнє управління). Родоначальником обґрунтування наявності 

поліцейського права прийнято вважати французького вченого Ніколаса 

Деламара, який у 1722 р. у своїй праці «Трактат про поліцію» окреслив предмет 

поліцейського права, а також указав групи суспільних відносин, об'єднані 

поліцейською діяльністю. До них належали релігія, охорона здоров'я, 

громадський порядок, торгівля, дорожнє господарство тощо. Отже, поліцейське 

право, трансформувавшись із «нової» камералістики, наприкінці XVIII ст. 

відігравало значну роль у регулюванні суспільних відносин у різноманітних 

внутрішніх сферах держави. 

Необхідно зазначити, що теоретичному усвідомленню ролі та значення 

поліцейського права сприяли такі праці: І.Г.Г. фон Юсті («Основи поліцейської 

науки», 1756 р.), И. фон Зонненфельс («Основні засади поліції, комерції та 

                                           
1
 Стеценко С.Г. Адміністративне право України: навчальний посібник. – К.: Атіка, 2008. – 624 с. 
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фінансів», 1765 р.), Г. фон Берг (семитомний «Довідник німецького 

поліцейського права», 1799-1806 рр.), Р. фон Моль («Наука про поліцію, 

заснована на принципах правової держави», 1832-1834 рр.). 

4. Перехід до адміністративного права (друга половина XIX ст.), що 

стався під впливом буржуазних революцій насамперед Французької революції 

1789 р.), коли права та свободи людини були протиставлені всемогутності 

держави. Методи прямого примусу, що використовувалися поліцейським 

правом, було модифіковано на підставах верховенства права, ідей правової 

держави. У суспільстві почали виникати та обстоюватись ідеї про те, що 

управління повинно базуватися на вимогах закону, з обов'язковим урахуванням 

прав і свобод громадян, що державне управління не може здійснюватися на 

власний розсуд чиновників. 

Характерною особливістю адміністративного права, на відміну від права 

поліцейського, стали відносини між державною (в широкому розумінні) та 

людиною. За панування поліцейського права держава домінувала над людиною 

практично в усіх випадках виникнення суспільних відносин, тоді як 

адміністративне право обстоювало ідеї верховенства права, рівності всіх перед 

законом, діяльності владних органів лише в межах, установлених 

законодавством. Принциповою рисою адміністративного права стала 

можливість контролю з боку громадськості дій державних органів за допомоги 

звернень громадян до судових установ. 

Ключові положення адміністративного права першопочатково 

розроблялись у другій половині XIX ст. На становлення цієї галузі права 

значною мірою вплинули праці Георга Мейєра («Підручник німецького 

адміністративного права», 1883 р.). 

Особливості адміністративно-територіального устрою України на різних 

історичних етапах обумовили розвиток вітчизняного адміністративного права. 

У козацько-гетьманську добу, коли на українських землях діяли Литовський 

статут і магдебурзьке право, слід відзначити «Права, за якими судиться 

малоросійський народ» (1743 р.),- документ, який містив певні 

адміністративно-правові норми (про посадових осіб, військову службу, 

магістрат, суди тощо). У подальшому українська юридична наука взагалі та 

адміністративно-правова зокрема протягом тривалого часу були тісно пов'язані 

з російською, а на західноукраїнських землях - з австрійською. Наукові праці в 

переважній більшості видавалися російською мовою. Говорячи про еволюцію 

українського адміністративного права, слід зазначити такі особливості: 

- окремі українські правознавці внесли свій доробок у розвиток 

адміністративного права, працюючи в іноземних (перш за все російських) 

університетах; 

- суттєвий вплив на формування українського адміністративного права з 

боку німецької, австрійської, французької та російської правової науки; 

- систематичні наукові дослідження у сфері українського 

адміністративного права стали можливими з відкриттям університетів у Львові 

(1661 р.), Харкові (1805 р.), Києві (1834 р.), Одесі (1865 р.), Чернівцях (1875 р.) 

та в інших містах; 



 9 

- наявність історичних періодів, коли адміністративне право з ідеологічних 

причин було взагалі заборонене як галузь права і як навчальна дисципліна 

(1917-1921 рр., 1928-1937 рр.)
2
. 

Розглядаючи історію становлення українського адміністративного права, 

необхідно вказати прізвища та праці таких учених: 

- Людвіг Якоб (професор Харківського університету, «Основи 

поліцейського законодавства і поліцейських установ», 1809 р., німецькою 

мовою); 

- І.В. Платонов (професор Харківського університету, «Вступні поняття до 

вчення про благоустрій та благочинство державне», 1856 р.); 

- В.М. Лєшков (українець за походженням, професор Московського 

університету, монографія «Російський народ і держава. Історія російського 

суспільного права до XVIII ст.», 1858 р.); 

- М.X. Бунге (ректор університету св. Володимира, курс лекцій 

«Поліцейське право», 1873-1877 рр.); 

- А.Я. Антонович (професор Київського університету, «Курс державного 

благоустрою (поліцейського права) в 2-х частинах», 1889-1890 рр.); 

- В.Ф. Левитський (професор Харківського університету, методологічна 

праця «Предмет, завдання і метод науки поліцейського права», 1894 р.); 

- П.М. Шеймін (професор Новоросійського університету в Одесі, 

«Підручник права внутрішнього управління (поліцейського права)», 1891-1897 

рр.); 

- В.М. Гессен (випускник Новоросійського університету в Одесі, «Лекції з 

адміністративного права», 1903 р.); 

- А.І. Єлистратов (у 1918-1920 рр. професор Таврійського університету в 

Сімферополі, «Основні засади адміністративного права», 1914 р.); 

- О.Ф. Євтихієв (професор юридичного факультету Харківського інституту 

народного господарства, «Основи радянського адміністративного права», 1925 

р.); 

- В.Л. Кобалевський (професор юридичного факультету Харківського 

інституту народного господарства, «Радянське адміністративне право», 1929 

р.); 

- О.М. Якуба (професор Харківського юридичного інституту, «Основи 

радянського державного управління», 1947 р.); 

- Р.С. Павловський (Харківський юридичний інститут, «Адміністративно-

територіальний устрій Радянської держави» (у співавторстві), 1961 р.); 

- А.П. Клюшниченко (професор Київської вищої школи МВС СРСР, 

«Радянське адміністративне право. Загальна частина. Спеціальний курс 

лекцій», 1975 р.); 

- Л.В. Коваль (професор Київського державного університету, 

«Адміністративно-деліктне відношення», 1979 р.); 

                                           
2
 Адміністративне право України. Академічний курс у 2х томах / Т. 2. Особлива частина / Авер‘янов 

В.Б. – К.: Юридична думка, 2005. – 624 с 
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- Г.В. Атаманчук (випускник Львівського університету, професор 

Російської академії державної служби при Президентові РФ, «Державне 

управління: проблеми методології правового дослідження», 1975 р.); 

- І.М. Пахомов (професор Одеського державного університету, «Радянське 

адміністративне право», ч. 1 - 1962 р., ч. 2 - 1972 р.); 

- Є.В. Додін (професор Київської вищої школи МВС СРСР, згодом 

Одеського державного університету, «Адміністративні проступки на транспорті 

та їх профілактика», 1986 р.). 

У 50-80-х роках XX ст., в радянський період історії нашої країни, 

розвиток адміністративного права значною мірою визначався завдяки працям 

таких російських радянських увчених, як Д.М. Бахрах, М.І. Єропкін, 

Ю.М. Козлов, Б.М. Лазарев, О.Є. Луньов, Г.І. Петров, Л.Л. Попов, 

Н.Г. Саліщева, В.Д. Сорокін, С.С. Студенікін, Ц.А. Ямпольська. 

Сьогоднішній стан російської адміністративно-правової науки свідчить 

про наявність цікавих і корисних досліджень, зокрема О.П. Альохіна, 

Д.М. Бахраха, О.С. Дугенця, М.М. Коніна, Д.М. Овсянка, Л.Л. Попова, 

Б.В. Россинського, Н.Г. Саліщевої, Ю.М. Старілова, Ю.О. Тихомирова, 

Н.Г. Хаманевої, А.П. Шергіна. 

Здобуття Україною незалежності у 1991р. певною мірою змінило 

спрямування адміністративно-правових наукових досліджень українських 

вчених. У формуванні нової ідеології адміністративного права, в основі якої 

лежить служіння людям з боку держави, суттєве значення мають праці, 

присвячені вирішенню актуальних проблем методології вказаної галузі права, 

функціонуванню органів виконавчої влади, контрольно-наглядовим механізмам 

тощо. 

У цьому сенсі слід зазначити формування певних наукових шкіл у сфері 

адміністративного права (Київ, Харків, Одеса), а також наукові здобутки таких 

учених, як В.Б. Авер'янов, О.Ф. Андрійко, О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, А.С 

Васильєв, В.М. Гаращук, І.П. Голосніченко, С.Т. Гончарук, Є.В. Додін, О.В. 

Петришин, Р.А. Калюжний, С.В. Ківалов, І.Б. Коліушко, В.К. Колпаков, Т.О. 

Коломоєць, А.Т. Комзюк, О.Л. Копиленко, О.Д. Крупчан, Є.Б. Кубко, О.В. 

Кузьменко, Є.В. Курінний, Д.М. Лук'янець, Н.М. Мироненко, В.Я. Настюк, В.Л. 

Наумов, О.В. Негодченко, Н.Р. Нижник, В.І. Олефір, В.Ф. Опришко, О.І. 

Остапенко, І.М. Пахомов, В.Г. Перепелюк, Д.В. Приймаченко, О.П. Рябченко, 

А.О. Селіванов, В.М. Селіванов, В.Ф. Сіренко, В.Д. Сущенко, М.М. Тищенко, 

О.І. Харитонова, В.В. Цветков, Ю.С. Шемшученко, В.К. Шкарупа, М.К. 

Якимчук, X.П. Ярмакі та ін. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Адміністративне право є фундаментальною галуззю публічного права у 

вітчизняній правовій системі. Сучасне визначення адміністративного права 

охоплює як діяльність органів державної влади по управлінню, так і 

забезпечення означеними органами прав, свобод і законних інтересів фізичних і 

юридичних осіб в Україні. 
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Становлення адміністративного права як науки мало складний шлях. 

Засновником сучасного розуміння адміністративно-правової доктрини варто 

вважати В.Б. Авер‘янова, у працях якого вперше людина у публічних 

відносинах з державою займає головне місце. 

 

2. ПРЕДМЕТ ТА МЕТОД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 

Одними із найважливіших чинників поділу системи права на окремі 

галузі є наявність предмета та методу правового регулювання. Адміністративне 

право має окремий предмет та сукупність методів, за допомоги яких вказана 

галузь права здійснює свій регулюючий вплив на суспільні відносини. 

Предмет адміністративного права – це сукупність суспільних 

відносин, які регулюються нормами адміністративного права. Іншими словами, 

це те, що вивчає адміністративне право. Слід зазначити, що ставлення до 

предмета адміністративного права значною мірою залежить від ставлення до 

самого адміністративного права. Виходячи з цього, доцільно привести деякі 

тлумачення предмета адміністративного права, зроблені відомими 

адміністративістами, за якими можна буде зробити висновки відносно еволюції 

та сучасного розуміння цієї важливої складової загальної частини 

адміністративного права. 

Так, наприклад, О.В. Кузьменко (2003р.), орієнтуючись на багатий 

досвід і традиції адміністративного права, вважають, що предметом указаної 

галузі права є сукупність правових відносин, що складаються у сфері 

публічного (державного і громадського) управління. Л.Л. Попов (2005 р.) 

зазначає, що предмет адміністративного права охоплює такі суспільні 

відносини: 

- управлінські відносини, в рамках яких безпосередньо реалізуються 

повноваження органів виконавчої влади; 

- управлінські відносини внутрішньоорганізаційного характеру, які 

виникають у процесі діяльності суб‘єктів законодавчої та судової влади, органів 

прокуратури; 

- управлінські відносини за участі органів місцевого самоврядування; 

- окремі управлінські відносини, що виникають у сфері 

«внутрішнього» життя громадських об‘єднань. 

К.С. Бєльський (1997 р.) пропонує розділити суспільні відносини, що 

належать до предмета адміністративного права, на три групи: 

1) державно-управлінські; 

2) поліцейські; 

3) у сфері адміністративної юстиції. 

В.Б. Авер’янов (2004 р.), відстоюючи ідею нового доктринального 

оцінювання предмета адміністративного права, до останнього відносить 

суспільні відносини, що складаються в ході: 

а) державного управління економічною, соціально-культурною та 

адміністративно-політичною сферами, а також у ході реалізації делегованих 

повноважень; 
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б) діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування щодо забезпечення реалізації та захисту прав громадян і 

юридичних осіб, і виконання покладених на них обов‘язків; 

в) надання органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування різноманітних адміністративних (управлінських) послуг; 

г) застосування заходів адміністративного примусу, зокрема 

адміністративної відповідальності; 

д) реалізації юрисдикції адміністративних судів; 

є)  істратов равової аційної діяльності апаратів усіх державних 

органів, адміністрацій державних підприємств, установ та організацій; 

є) проходження державної служби або служби в органах місцевого 

самоврядування. 

Реформування сучасного адміністративного права вимагає відповідного 

ставлення до такого важливого об‘єкта його вивчення, як предмет 

адміністративного права. Насамперед необхідно зазначити характерні 

особливості предмета адміністративного права, до яких належать: 

- однорідний характер відповідних суспільних відносин (в іншому 

випадку ці суспільні відносини регулюються декількома галузями права); 

- якісна відмінність суспільних відносин, що входять до предмета 

адміністративного права; 

- необхідність урахування Концепції реформи адміністративного права 

України, в рамках якої значною мірою оновилося наукове уявлення предмета 

адміністративного права; 

- відхід від виняткового «управлінського» характеру суспільних 

відносин, що входять до предмета адміністративного права. 

Керуючись зазначеними особливостями, а також намагаючись 

враховувати новітні досягнення адміністративного права, пропонується таке 

визначення. Предмет адміністративного права – це суспільні відносини, що 

виникають у ході: 

1) зовнішньої організаційно-управлінської діяльності органів 

публічної адміністрації; 

2) внутрішньої організаційно-управлінської діяльності апаратів усіх 

державних органів та адміністрацій державних підприємств, установ та 

організацій; 

3) публічно-сервісної діяльності органів публічної адміністрації; 

4) реалізації делегованих повноважень органами місцевого 

самоврядування та громадськими організаціями; 

5) застосування заходів адміністративної відповідальності; 

6) реалізації юрисдикції адміністративних судів. 

Стисло характеризуючи складові частини предмета адміністративного 

права, необхідно вказати наступне. Зовнішньо-організаційна управлінська 

діяльність органів публічної адміністрації – це реалізація повноважень органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері державного 

управління економічною, соціально-культурною та адміністративно-

політичною сферами життя. Звичайно, йдеться про відносини між різними 
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органами публічної адміністрації та між ними і фізичними чи юридичними 

особами. Більшість відносин, що виникають у цьому сегменті предмета 

адміністративного права, характеризуються нерівністю суб‘єктів, тобто 

відбуваються за принципом «влада-підпорядкування». 

Внутрішньо-організаційна управлінська діяльність апаратів усіх 

державних органів та адміністрацій державних підприємств, установ та 

організацій являє собою суспільні відносини, що виникають усередині цих 

органів (наприклад, Секретаріату Президента України, Верховного Суду 

України, Генеральної прокуратури, адміністрації державного підприємства та 

ін.), під час розподілу повноважень між керівником, його заступниками, 

структурними підрозділами, внесення змін до штатного розпису, забезпечення 

службової діяльності працівників, проходження державної служби та служби в 

органах місцевого самоврядування тощо. Вказана діяльність забезпечує 

стабільний стан, оптимальне функціонування органів держави і підприємств, 

установ та організацій, що їй належать. 

Про публічно-сервісну діяльність органів публічної адміністрації 

необхідно говорити у тих випадках, коли йдеться про надання різноманітних 

адміністративних (управлінських) послуг. Саме таким чином сьогоднішня 

адміністративно-правова наука визначає діяльність органів публічної 

адміністрації щодо задоволення певних потреб особи, яка здійснюється за її 

зверненням (реєстрація, ліцензування, надання дозволу, видання довідки тощо). 

Реалізація делегованих повноважень органами місцевого 

самоврядування та громадськими організаціями – це відносно нова складова 

предмета адміністративного права, що полягає у взаємодії інститутів держави 

та недержавного сектору, за якого останньому (найчастіше це органи місцевого 

самоврядування) державою делегуються певні повноваження у сфері 

державного управління. Підставою для делегування є норми закону або 

рішення суб‘єкта, що делегує певні повноваження. 

Застосування заходів адміністративної відповідальності вважається 

необхідною складовою діяльності будь-якої держави. Саме демократично 

налаштоване суспільство не позбавлене тих чи інших осіб, які порушують 

визначені правила поведінки щодо громадського порядку, власності, прав і 

свободи громадян, установленого порядку управління. З метою адекватного 

реагування з боку держави (в широкому сенсі і суспільства) компетентні 

державні органи розробляють порядок притягнення винних у вчиненні 

адміністративного правопорушення до відповідальності. 

І, на завершення, про реалізацію юрисдикції адміністративних судів 

можна говорити як про реальний засіб з боку фізичних та юридичних осіб 

захистити в судовому порядку свої права, свободи, законні інтереси, що були 

порушені з боку органів державної влади. Кодекс адміністративного 

судочинства України, введений у дію з 1 вересня 2005 р., врегулював суспільні 

відносини, що виникають у процесі здійснення розгляду вказаних справ. В 

основі вказаного документа (та й напряму адміністративної юстиції взагалі) 

лежить реалізація на практиці принципу верховенства права, згідно з яким для 
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держави пріоритетними є права людини, а реалізація та захист прав людини 

визначають діяльність усіх державних органів
3
. 

Метод адміністративного права – це сукупність правових способів, 

за допомоги яких здійснюється адміністративно-правове регулювання 

відповідних суспільних відносин. Іншим словами, це те, як адміністративне 

право регулює відповідні суспільні відносини. Як уже зазначалося, метод 

правового регулювання виступає другим (поряд із предметом) чинником, на 

підставі наявності якого судять про самостійність тієї чи іншої галузі права. 

Адміністративне право, в методологічному плані базуючись на засадах 

теорії права, також стосувалося до дискусії відносно методу правового 

регулювання як  істратов равової категорії. Йдеться про наявність дискусії, 

суть якої зводиться до виокремлення двох підходів щодо методів правового 

регулювання. Перший (В. Д. Сорокін, Ю. М. Козлов) зводиться до того, що 

метод правового регулювання – це єдина категорія, яку необхідно сприймати як 

якісну характеристику системи права в цілому, тобто, в окремої галузі права 

свого, притаманного лише їй методу правового регулювання не може бути. 

Своєю чергою, другий підхід свідчить про наявність двох принципових методів 

правового регулювання — імперативного та диспозитивного, які різняться між 

собою мірою використання способів правового регулювання (припис, заборона 

та дозвіл). Іншими словами, галузі права стосовно методу правового 

регулювання різняться між собою за рахунок різних комбінацій використання 

способів правового регулювання. 

Вважаючи, що в умовах сьогоднішнього рівня розвитку 

адміністративного права доцільнішим уявляється другий варіант, доцільно 

відносно методу адміністративного права вказати наступне. Адміністративне 

право, як провідна галузь вітчизняного права, з метою регулювання суспільних 

відносин, що складають її предмет, використовує як загальні (притаманні й 

іншим галузям права) методи, так і спеціальні методи правового регулювання. 

Імперативний метод (його ще називають адміністративно-правовим, 

або методом «влади – підпорядкування») був і залишається основним у галузі 

адміністративного права. Суть указаного методу полягає в тому, що за його 

застосування об‘єкт управління повинен діяти лише так, як йому приписано, 

тобто в нього немає права вибору стосовно поведінки у конкретній ситуації. 

Імперативний метод правового регулювання досить довгий час був 

пріоритетним у вітчизняній науці та практиці адміністративного права. 

Виходячи з цього не випадковим уявляється друга назва вказаного методу 

(адміністративно-правовий). Річ у тім, що в радянський час існування нашої 

держави суспільні відносини у сфері державного управління (а це було 

головною складовою предмета адміністративного права) будувалися в 

переважній більшості на основі нерівноправності сторін: держава (її органи, 

посадові особи) мали суттєву перевагу в разі виникнення правових відносин із 

                                           
3
 Курінний Є.В. Предмет адміністративного права України: тенденції трансформації в умовах 

реформування: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Поліграфіст, 2002. – 88 с. 
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громадянами. Виходячи з цього регулювання відповідних галузей суспільного 

життя було значною мірою централізовано, владні державні органи домінували 

в установленні «правил гри», норми адміністративного права формулювалися 

чітко, категорично та виступали в ролі безперечних правил поведінки. «Так і 

ніяк інакше» - саме таким чином можна охарактеризувати загальну 

характеристику норм права, сформульованих державою для регулювання 

відповідних суспільних відносин в рамках предмета адміністративного права. 

Ідеологія використання імперативного методу в умовах сьогодення, 

коли втілюється в життя реформа адміністративного права, свідчить про 

можливість вирізнення ознак використання в адміністративному праві 

імперативного методу правового регулювання: 

- перевага надається покладенню обов‘язків; 

- обмеження ініціативи суб‘єктів адміністративного права; 

- серед юридичних фактів, що обумовлюють виникнення правових 

відносин, домінують акти одностороннього волевиявлення (накази, 

розпорядження, постанови); 

- переважною мірою використовується врегулюванні суспільних 

відносин адміністративно-політичної сфери (національна безпека, оборона, 

внутрішні справи тощо)
4
. 

Чому необхідно говорити про те, що попри демократизацію 

українського суспільства, проведення в державі великої кількості реформ, 

головним чином спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод та 

законних інтересів громадян, імперативний метод в адміністративному праві не 

втратив свого ключового значення? Йдеться про те, що державне управління, 

як одна із основних складових предмета адміністративного права, спрямоване 

на забезпечення публічних інтересів. Це – основна мета діяльності органів 

публічної адміністрації. Саме в указаних сферах (національна безпека, оборона, 

внутрішні справи) публічні інтереси держава ставить вище індивідуальних 

прав, свобод і законних інтересів окремих громадян. Але в основі саме такого 

(імперативного) підходу лежить опосередкована діяльність, спрямована на 

захист, охорону, оборону окремо взятих громадян, що доцільніше втілювати в 

життя саме використовуючи імперативний метод правового регулювання. З 

цього приводу влучно сказав ще на початку XX століття відомий 

адміністративіст А.І.  істратов: «Те, в чому влада бачить загальне благо, може, 

насправді, і розійтись з інтересами значної частини населення. Але, у будь-

якому випадку, правомірні вимоги правлячої влади у сучасній державі 

пред‘являються до громадян не як приватний інтерес правлячих, а для 

загального блага». 

Диспозитивний метод (його ще називають цивільно-правовим) 

характеризується тим, що об‘єкт управління має свободу вибору поведінки в 

конкретній ситуації. Необхідно зазначити, що в сучасній Україні помітна 

об‘єктивна тенденція до більшого застосування диспозитивного методу 

                                           
4
 Ведєрніков Ю.В., Шкарупа В.Н. Адміністративне право України: Навчальний посібник. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2005. – 336 с. 
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правового регулювання у сфері адміністративного права. Це пов‘язано з 

визнанням пріоритету прав, свобод та законних інтересів громадян у значній 

частині стосунків з державою, державними органами і посадовими особами, а 

також із процесами зменшення державного управлінського впливу на складові 

частини економічної сфери суспільного життя. 

Характерними ознаками використання в адміністративному праві 

диспозитивного методу правового регулювання є: 

- держава визначає лише «загальний фон» правового регулювання, в 

рамках якого суб‘єкти адміністративного права діють самостійно та автономно; 

- у правових відносинах між державою (державними органами, 

посадовими особами) та громадянами (громадськими організаціями, 

юридичними особами) має місце рівноправність сторін; 

- суб‘єкти адміністративного права у рамках правомірної поведінки 

самостійно здійснюють вибір правових засобів, використовують їх за своїм 

баченням, мають право відступати від описаних у правових нормах форм 

стосунків; 

- переважною мірою використовується врегулювання суспільних 

відносин в економіці та соціально-культурній сфері. 

Необхідно зазначити, що загальні методи адміністративного права (як 

імперативний, так і диспозитивний) реалізуються використанням способів 

правового регулювання, до яких відносять: а) приписи; б) заборони; в) дозволи. 

Припис – покладення прямого юридичного обов‘язку вчинити певні дії. 

Припис відповідного суб‘єкта управління є обов‘язковим для виконання, 

оскільки держава наділила вказаний суб‘єкт державно-владними 

повноваженнями. Ключова ідея припису як способу правового регулювання 

суспільних відносин у сфері адміністративного права – встановлення певного 

порядку дій для підвладної сторони. Як приклад можна навести обов‘язки 

Державної прикордонної служби України, серед яких вирізняють: 

1) припинення будь-яких спроб незаконної зміни проходження лінії державного 

кордону України; 2) припинення у взаємодії з відповідними правоохоронними 

органами збройних конфліктів та інших провокацій на державному кордоні 

України; 3) участь у взаємодії зі Збройними Силами України та іншими 

військовими формуваннями у відбитті вторгнення або нападу на територію 

України збройних сил іншої держави або групи держав; 4) участь у виконанні 

заходів територіальної оборони, а також заходів, спрямованих на додержання 

правового режиму воєнного і надзвичайного стану та ін. (Закон України від З 

квітня 2003 р. № 661-IV «Про Державну прикордонну службу України»). 

Норми вказаного закону приписують, що саме повинна робити державна 

прикордонна служба. 

Заборона – це покладення прямого обов‘язку утриматися від учинення 

певних дій в умовах, передбачених правовою нормою. Ключова ідея заборони 

як способу правового регулювання суспільних відносин у сфері 

адміністративного права – оптимізація відповідних сфер суспільного життя за 

рахунок унеможливлення вчинення певних дій, що потенційно можуть 

порушити встановлений порядок, під загрозою покарання. Як приклад можна 
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навести те, що державний службовець або інша особа, уповноважена на 

виконання функцій держави, не має права: 

а) сприяти, використовуючи своє службове становище, фізичним і 

юридичним особам у провадженні ними підприємницької діяльності, а так само 

в отриманні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг із метою 

незаконного одержання за це матеріальних благ, послуг, пільг або інших 

переваг; 

б) займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо або через 

посередників чи підставних осіб, бути повіреним третіх осіб у справах 

державного органу, в якому вона працює, а також виконувати роботу на умовах 

сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної 

практики); 

в) входити самостійно (крім випадків, коли державний службовець 

здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі, 

та представляє інтереси держави в раді товариства (спостережній раді) або 

ревізійній комісії господарського товариства), через представника або 

підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, 

кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, 

спілок, об‘єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність; 

г) відмовляти фізичним та юридичним особам в інформації, надання 

якої передбачено правовими актами, умисно затримувати її, надавати 

недостовірну чи неповну інформацію. 

Дозвіл – право самостійно визначати доцільність учинення певних дій 

або утримання від їх вчинення. Цей спосіб правового регулювання стає дедалі 

поширенішим і затребуваним в адміністративному праві Україні з огляду на 

розбудову демократичної правової держави, де права, свободи та законні 

інтереси громадян стають пріоритетними. Ключова ідея дозволу як способу 

правового регулювання суспільних відносин у сфері адміністративного права 

полягає в реальній, а не в декларативній можливості для особи повною мірою 

реалізувати права, передбачені Конституцією та законами України, і, що 

найголовніше, зробити це на власний розсуд. Прикладом може слугувати право 

особи у сфері охорони здоров‘я, зокрема у проведенні медичної експертизи. У 

разі незгоди громадянина з висновками державної медичної експертизи та в 

інших передбачених законодавством випадках на вимогу громадянина 

проводиться альтернативна медична (медико-соціальна, військово-лікарська) 

експертиза або патологоанатомічний розтин. Альтернативна медична 

експертиза здійснюється фахівцями відповідного профілю і кваліфікації. 

Громадяни самостійно обирають експертну установу та експертів (Основи 

законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада 1992р. № 2801-

ХІІ). 

Важливий фактор, на якого слід звернути увагу,- це те, що в 

адміністративно-правовому регулюванні компетенції органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, посадових осіб повинен діяти принцип 

загальних заборон «дозволено лише те, що прямо передбачено законом», а в 

адміністративно-правовому регулюванні статусу громадян має в повному обсязі 
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застосовуватися принцип загальних дозволів - «дозволено все, що прямо не 

заборонено законом». В основі саме такого бачення методів адміністративного 

права лежить «людиноцентристська» ідеологія розвитку українського 

адміністративного права, що полягає в максимальному забезпеченні з боку 

держави прав, свобод і законних інтересів громадян. 

Стосовно спеціальних методів адміністративного права необхідно 

зазначити, що перелік, представлений на схемі вище, не є вичерпним. Деякі 

дослідники відносять до них також реєстрацію, стимулювання, інвестиції тощо. 

Водночас слід зазначити, що за всієї важливості кожного з них, головне 

завдання полягає у показі та аналізі основних спеціальних методів 

адміністративного права, на підставі яких з‘явиться можливість розуміння суті 

вказаних методів. До таких належать: а) субординація; б) координація; в) 

реординація; адміністративний договір. 

Субординація – спеціальний метод адміністративного права, в основі 

якого лежить підпорядкованість об‘єкта управління суб‘єктові. Без 

застосування вказаного методу неможливо на практиці втілювати в життя 

управління в системі органів виконавчої влади. В основі методу субординації 

лежить принцип прямого підпорядкування. Прикладом субординації може 

слугувати виконання Головним управлінням МВС України в м. Києві 

розпорядження МВС України. 

Координація – спеціальний метод адміністративного права, в основі 

якого лежить необхідність узгодження управлінських дій між кількома 

органами одного структурного рівня для досягнення загальної мети. Приклад – 

необхідність узгодження дій органів внутрішніх справ і військових комісаріатів 

щодо проведення заходів відносно осіб, які не з‘являються до військових 

комісаріатів у зв‘язку з призовом до військової служби. 

Реординація – спеціальний метод адміністративного права, в основі 

якого лежить право керованого об‘єкта вимагати від керівного суб‘єкта 

створення необхідних умов для забезпечення своєї діяльності. Приклад – 

відкриття нового структурного підрозділу вищого навчального закладу та 

наявність можливості у керівника цього підрозділу вимагати від керівництва 

всього закладу створення матеріальних, організаційних та інших умов для 

функціонування структурного підрозділу. У більш широкому розумінні суть 

реординації полягає у праві громадян вимагати від органів виконавчої влади 

належної поведінки щодо реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян. 

Адміністративний договір – спеціальний метод адміністративного 

права, який є дво- чи багатосторонньою угодою, зміст якої складають права та 

обов‘язки сторін, що випливають із владних управлінських функцій суб‘єкта 

владних повноважень, який є однією зі сторін угоди. Це – новий для 

адміністративного права метод, витребуваний часом з огляду на поступовий 

перехід від командно-адміністративних методів управління (притаманних 

радянському часові історії нашої країни) до більш гнучких, характерних для 

сьогоднішнього рівня розвитку демократизації суспільства. 

Адміністративні договори укладаються в публічних інтересах з метою 

досягнення загального блага. Приклади: а) стосунки між органами виконавчої 
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влади та органами місцевого самоврядування, коли останнім делегується ряд 

повноважень виконавчої влади; б) органи внутрішніх справ, які беруть під 

охорону об‘єкти державної власності та наділяються за адміністративним 

договором правом затримувати працівників, що порушують правила 

внутрішнього розпорядку, громадський порядок або підозрюються у вчиненні 

дрібного розкрадання; в) центральний орган виконавчої влади, що здійснює 

управління державним резервом, має право на контрактній (договірній) основі 

передавати центральним і місцевим органам виконавчої влади, а також 

підприємствам, установам і організаціям державної форми власності частину 

своїх функцій щодо розміщення замовлень на постачання матеріальних 

цінностей до державного резерву
5
. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Сучасний предмет адміністративного права включає шість змістовних 

складових. Окремі з них вважаються вченими-адміністративістами 

самостійними галузями права (адміністративне судочинство, адміністративна 

відповідальність). Багато галузей права виокремились з адміністративного: 

податкове, фінансове, інформаційне, бюджетне, муніципальне тощо. 

Для методів адміністративного права характерним є перехід в бік 

домінування диспозитивного методу над імперативним. 

 

3. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА, 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ТА НАУКА 

 

Адміністративне право як галузь права є однією з провідних галузей 

права України. Поряд із конституційним, цивільним і кримінальним правом 

воно належить до фундаментальних галузей права. Завдяки нормам 

адміністративного права в державі здійснюється правове регулювання 

широкого кола суспільних відносин у сфері державного управління, 

забезпечення реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина, 

внутрішньо-організаційної діяльності апаратів усіх державних органів, установ 

та організацій. Саме ця галузь права забезпечує цілеспрямоване управління з 

боку держави багатьма сферами життя (економічною, соціально-культурною та 

адміністративно-політичною). Адміністративне право виступає необхідним 

стабілізатором суспільного життя. 

Як галузь права, адміністративне право має тісні зв'язки з іншими 

галузями українського права. Частина з них у свій час відокремилися від 

адміністративного, поступово становлячись самостійними (фінансове, 

муніципальне, трудове, податкове, митне, господарське). Реалії сьогодення 

свідчать, що з конституційним правом адміністративне пов'язують: 

- принципи організації та діяльності органів виконавчої влади; 

                                           
5
 Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. К.: Юрінком Інтер, 

2003. – 544 с.  



 20 

- аналіз повноважень Президента України у сфері виконавчої влади; 

- формування, склад і повноваження Кабінету Міністрів України; 

- організація діяльності контрольно-наглядових державних органів тощо. 

Адміністративне право має тісні зв'язки з фінансовим правом, що 

проявляються в такому: 

- регламентація діяльності та повноваження Міністерства фінансів 

України; 

- здійснення державного контролю у фінансовій сфері; 

- відносини між центральними та місцевими органами виконавчої 

влади з приводу реалізації бюджетних зобов'язань тощо. 

Зв'язок із трудовим правом визначається в таких питаннях, як: 

- видання індивідуальних правових актів (наприклад, про прийняття на 

роботу); 

- порядок проходження державної служби та служби в органах 

місцевого самоврядування; 

- організація та проведення конкурсів на заміщення вакантних посад, 

атестацій тощо. 

І, насамкінець, зв'язок адміністративного права з правом кримінальним 

проявляється в тому, що: 

- вони охороняють подібні суспільні відносини (порядок управління, 

життя та здоров'я громадян, їхні права та свободи); 

- існує схожість певної частини протиправних діянь, за які 

передбачається кримінальна або адміністративна відповідальність; 

- адміністративна відповідальність слугує своєрідним профілактичним 

засобом щодо можливого скоєння злочинів та ін. 

Адміністративне право як навчальна дисципліна є обов'язковою для 

вивчення майбутніми юристами. Слід зазначити, що як навчальна дисципліна 

адміністративне право - більш широка категорія, ніж галузь права, тому що 

вона не лише вивчає питання правових норм, а й формує цілісну теоретичну 

абстраговану модель адміністративно-правового регулювання відповідних 

суспільних відносин. До цієї моделі входять такі складові, як правові 

відносини, суб'єкти адміністративного права, способи забезпечення законності 

й дисципліни тощо
6
. 

Задля об'єктивності слід указати, що адміністративне право не завжди 

було обов'язковим для вивчення майбутніми юристами. У радянський період 

існування нашої держави було два періоди, коли адміністративне право не 

викладалося в юридичних навчальних закладах: 1917-1921 рр. та 1928-1937 рр. 

В основі такого становища лежали здебільшого ідеологічні причини, зумовлені 

специфікою тих часів. Уважалося, що адміністративне право, яке в основі своїй 

вивчає правові стосунки між державою (владою) та громадянином, не може 

існувати, оскільки в радянському суспільстві немає суперечностей між владою 

та населенням. «Реабілітація» адміністративного права (зокрема як навчальної 

                                           
6
 Голосніченко І.П., Стахурський М.Ф., Золотарьова Н.І. Адміністративне право України: основнеі 

поняття: Навчальний посібник / За редакцією І.П. Голосніченка. – К.: ГАН, 2005. – 232 с. 
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дисципліни) відбулася після відомої 1-ї Всесоюзної наради з питань науки 

радянської держави і права у 1938 р. 

На сьогоднішній день адміністративне право як навчальна дисципліна з 

позицій педагогічної доцільності розподіляється на загальну та особливу 

частини. У загальній частині вивчаються питання, дотичні до принципів 

державного управління, правового становища суб'єктів адміністративного 

права, способів забезпечення законності й дисципліни в державному 

управлінні, системи та джерел адміністративного права. Особливу частину 

присвячено вивченню питань державного управління різними галузями 

(транспортом, зв'язком, освітою, наукою, охороною здоров'я громадян, 

внутрішніми справами та ін.). Метою викладання адміністративного права є 

формування у студентів навичок застосування чинного адміністративного 

законодавства, тлумачення норм адміністративного права, оволодіння 

способами правової кваліфікації конкретних юридичних фактів. 

Адміністративне право як наука - це складова частина юридичної 

науки, що визначається як система поглядів, ідей, уявлень про адміністративне 

законодавство, державне управління, реформування й тенденції розвитку 

адміністративного права, його принципи, про закордонне адміністративне 

право. Своєю чергою, необхідно вказати, що як наука адміністративне право є 

ширшою категорією, ніж галузь права та навчальна дисципліна, тому що вона 

вивчає такі питання, які не входять у поняття галузі адміністративного права і 

не вивчаються в курсі зазначеної навчальної дисципліни, зокрема: перспективи 

реформування сучасного адміністративного права; співвідношення 

адміністративно-правових інститутів; взаємозв'язок адміністративного права з 

іншими юридичними та неюридичними (управління, державне управління, 

політологія, соціологія) науками; використання досягнень закордонної 

адміністративно-правової науки тощо. З цього приводу доцільно привести 

відоме висловлювання, згідно з яким «наука не знає кордонів». 

Характерними особливостями, в яких розвивається наука 

адміністративного права, є: 

- необхідність відображення в дослідженнях аналізу положень ст. З 

Конституції України, згідно з якими права і свободи людини та їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а остання відповідає 

перед людиною за свою діяльність; 

- втілення в життя адміністративної реформи та реформи 

адміністративного права; 

- зміна ідеології адміністративного права з «державоцентристської» на 

«людиноцентристську»; 

- проведення в державі конституційної (політичної) реформи, яка 

суттєво впливає на взаємини між гілками влади, формування Кабінету 

Міністрів України тощо; 

- євроінтеграційні спрямування України, що вимагають відповідної 

модернізації системи державного управління; 

- необхідність чіткого визначення предмета науки адміністративного 

права та взаємин із такими науками, як державне управління й теорія 



 22 

управління. 

Термін «наукове обґрунтування» стає дедалі ширше вживаним у 

багатьох сферах суспільного життя. Попередньої наукової експертизи 

вимагають як щодо реформування (ліквідації, реорганізації, створення) органів 

виконавчої влади, так і відносно законопроектів, що містять адміністративно-

правові норми. Існує певна проблема у відокремленні предмета наукового 

пізнання адміністративного права і таких наук, як державне управління й теорія 

управління. Не випадковим видається створення на початку 90-х років XX ст. 

нової наукової спеціальності (25.00.00) - державне управління та вилучення у 

2006 р. з юридичної наукової спеціальності 12.00.07 (адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право) теорії управління. 

Адміністративне право як наука вивчає: 

- історію розвитку адміністративного права; 

- сутність і структуру виконавчої влади; 

- адміністративні (управлінські) послуги; 

- теорію та практику застосування адміністративного договору; 

- адміністративно-правові норми, їхні види та особливості; 

- джерела адміністративного права; 

- питання адміністративної відповідальності; 

- правовий статус суб'єктів державного управління; 

- правове регулювання державного управління у різних сферах життя. 

На підставі висловленого, основними завданнями науки 

адміністративного права є: 

- створення нової доктрини українського адміністративного права з 

урахуванням демократичних перетворень, що відбуваються в державі; 

- виявлення проблем адміністративного права та формулювання 

пропозицій з їх усунення; 

- тлумачення адміністративно-правових норм; 

- пошук нових способів забезпечення законності та дисципліни у 

державному управлінні; 

- реформування системи органів виконавчої влади з метою 

оптимізувати її відповідно до потреб суспільного життя; 

- розроблення нових понять і принципів, спрямованих на 

вдосконалення державної управлінської діяльності тощо. 

Значну позитивну роль у розвитку науки адміністративного права 

відіграють наукові форуми (конференції, семінари), що мають на меті обмін 

думками науковців із актуальних проблем адміністративного права. Слід 

відзначити обговорення відповідних питань у рамках чотирьох національних 

науково-теоретичних конференцій «Українське адміністративне право: 

сучасний стан та перспективи реформування» (1998 р.- м. Яремче; 2000 р.- м. 

Суми; 2003 р.- м. Одеса; 2005 р.- м. Ялта). 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 
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Адміністративне право є провідною, фундаментальною галуззю права 

України. Не менш важливим є його вивчення як навчальної дисципліни 

майбутніми юристами. На сьогоднішній день з позицій педагогічної 

доцільності адміністративне право як навчальна дисципліна розподіляється на 

загальну та особливу частини. 

Найбільш широким за змістом поняттям є наука адміністративного 

права. Вона охоплює і історію, і сьогодення, і перспективи розвитку 

адміністративного права в Україні. 

 

4. СИСТЕМА ТА ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

Адміністративне право - одна з найбільших галузей права України. Це 

пов'язано з великою кількістю суспільних відносин, урегульованих за допомоги 

норм адміністративного права. Водночас указаній галузі права притаманні 

системність, цілісність і структурність, які обумовлюють предмет правового 

регулювання, мету, завдання і принципи адміністративного права. Ці обставини 

свідчать про наявність визначеної системи адміністративного права. 

Важливість системи адміністративного права пояснюється багатьма 

факторами, основні з яких: 

- вона надає можливість аналізу внутрішньої побудови 

адміністративного права; 

- дозволяє законодавцеві з прийняттям нового нормативного акта 

ефективно поєднувати його з наявою нормативною правовою базою; 

- зменшує вірогідність прийняття посадовими особами, які мають владні 

повноваження, неправомірних рішень. 

Отже, слід зазначити, що система адміністративного права - це 

обумовлена об'єктивними факторами внутрішня побудова галузі, яка 

відображає розміщення і взаємозв'язок її структурних елементів. 
Для якісного розкриття системи адміністративного права необхідно 

орієнтуватися на два критерії: 1) масштабність дії норм та 2) правова природа 

норм. Орієнтуючись на перший критерій - масштабність дії норм, необхідно 

вказати розподіл адміністративного права на дві частини - загальну та особливу  

До загальної частини адміністративного права відносять норми, що 

регулюють суспільні відносини в усіх сферах суспільного життя, на які 

розповсюджує свій регулюючий вплив адміністративне право. Саме тому ці 

норми - масштабніші. Іншими словами, норми загальної частини 

адміністративного права є загальними правилами поведінки, що визначають чи 

безпосереднє, чи опосередковане регулювання суспільних відносин у рамках 

предмета адміністративного права. 

Особлива частина адміністративного права є найбільш розгорнутою та 

диференційованою, оскільки містить норми права, регулюючі суспільні 

відносини у більшості сфер суспільного життя. Це дає певні підстави 

констатувати, що на сьогоднішній день існує «велике» адміністративне право, 

норми особливої частини якого регулюють суспільні відносини у сфері 
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державного управління економікою, освітою, наукою, охороною здоров'я, 

транспортом, національною безпекою тощо
7
. 

Своєю чергою, інший варіант розподілу системи адміністративного 

права - залежно від правової природи норм. 

Підгалузь адміністративного права - структурний елемент системи 

адміністративного права, що складається з правових норм, що регулюють 

якісно однорідні відносно самостійні групи суспільних відносин. Зазвичай 

норми підгалузі адміністративного права регулюють суспільні відносини в 

певній сфері. 

Правовий інститут адміністративного права - це структурний елемент 

системи адміністративного права, що складається з правових норм, які 

регулюють конкретний вид чи сторону якісно однорідних суспільних відносин. 

Норми правового інституту адміністративного права не мають зв'язку з 

регулюванням суспільних відносин у певній сфері. 

Субінститут адміністративного права - структурний елемент системи 

адміністративного права, який виступає як допоміжна конструкція для 

правових інститутів і підгалузей адміністративного права. 

Джерела адміністративного права - це форми зовнішнього вираження 

і закріплення норм адміністративного права. Велика кількість джерел 

адміністративного права, складність роботи, спрямованої на пошук відповідних 

документів, робить необхідною та обґрунтованою їх класифікацію. Перед тим 

як привести основні види джерел адміністративного права, доцільно вказати 

такі особливості джерел адміністративного права: 

- різноманіття - ними можуть бути як закони, так і підзакон-ні 

нормативно-правові акти; 

- переважну більшість становлять підзаконні нормативно-правові акти; 

- містять як матеріальні, так і процесуальні норми права; 

- часте внесення змін і доповнень
8
. 

Про міжнародні джерела адміністративного права почали згадувати 

впродовж останніх 10-15 років, коли Україна стала на шлях інтеграції до 

Світового та Європейського Співтовариства і відобразила це прагнення в 

положеннях ст. 9 Конституції. 

Там, зокрема, зазначено, що чинні міжнародні договори, згоду на 

обов'язковість яких надано Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України. Прикладами можуть слугувати: 

а) Угода між Урядом України та Урядом Республіки Індія про 

сприяння та взаємний захист інвестицій, ратифікована Законом України від 3 

квітня 2003 р. № 719-ГУ; 

б) Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для 

реєстрації знаків від 15 червня 1957 р. Визнана нашою державою - Закон 

                                           
7
 Продайко С.В., Шкарупа В.К. Адміністративне право України в питаннях і відповідях: Навчально-

практичний посібник. – Одеса: Одеський юридичний інститут НУВС, 2004. – 151 с. 
8
 Стеценко С.Г. Адміністративне право України: навчальний посібник. – К.: Атіка, 2008. – 624 с. 
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України від 1 червня 2000 р. № 1762-Ш «Про приєднання України до Ніццької 

угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків»; 

в) Угода між Міністерством культури і туризму України та 

Міністерством культури і масових комунікацій Російської Федерації про 

співробітництво в галузі культури від 22 грудня 2006 р. 

Конституція України - нормативно-правовий акт вищої юридичної 

сили, оскільки її положення виступають гарантом демократії, свободи, 

справедливості, забезпечення реалізації прав і свобод людини. Всі інші 

внутрішньодержавні юридичні документи не повинні суперечити Конституції 

України. Серед положень Конституції України, які дають змогу вважати її 

джерелом адміністративного права, необхідно вирізнити такі: розділ V - 

Президент України, розділ VI - Кабінет Міністрів та інші центральні органи 

виконавчої влади, розділ IX - територіальний устрій України. Також саме 

норми Конституції визначають основи адміністративно-правового статусу 

громадян, встановлюють їхнє право на участь в управлінні державними 

справами тощо. 

Закони в демократичній державі повинні становити головну за 

значущістю частину нормативно-правових актів, оскільки вони призначені для 

регулювання найважливіших питань суспільного життя. Стосовно 

адміністративного права необхідно згадати про наявність декількох 

кодифікованих законів. Йдеться про: 

а) Кодекс України про адміністративні правопорушення. Його 

завданням є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу 

України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, 

встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання 

правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного 

додержання Конституції та законів України, поваги до прав, честі й гідності 

інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, 

відповідальності перед суспільством. 

б) Кодекс адміністративного судочинства України, який визначає 

повноваження адміністративних судів щодо розгляду справ адміністративної 

юрисдикції, порядок звернення до адміністративних судів і порядок здійснення 

адміністративного судочинства. 

в) Митний кодекс України, що визначає засади організації та 

здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, 

кадрові та соціальні аспекти діяльності митної служби України. Кодекс 

спрямований на забезпечення захисту економічних інтересів України, 

створення сприятливих умов для розвитку її економіки, захисту прав та 

інтересів суб'єктів підприємницької діяльності та громадян, а також 

забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи. 

Своєю чергою, серед звичайних законів, які містять норми 

адміністративного права і через це можуть вважатись складовою частиною 

джерел вказаної галузі права, можна навести приклади: 

- Закон України від 2 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР «Про звернення 

громадян»; 
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- Закон України від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ «Про державну 

службу»; 

- Закон України від 26 грудня 2006 р. № 514-У «Про Кабінет Міністрів 

України» тощо. 

Підзаконні нормативно-правові акти становлять основний кількісний 

масив джерел адміністративного права, і їх можна визначити як акти, що 

приймаються на основі законів із метою конкретизації положень законів та 

закріплення механізмів їх реалізації. В адміністративному праві, на відміну від 

інших галузей права (цивільне, кримінальне, кримінально-процесуальне), 

підзаконні нормативно-правові акти відіграють суттєву роль. Це пов'язано з 

тим, що органи виконавчої влади здійснюють значну роботу у сфері 

правотворчості, яка є необхідною для врегулювання великої кількості 

суспільних відносин у рамках предмета адміністративного права. Закони (як 

основа правового регулювання) не містять положень, покликаних регулювати 

детальні, конкретні питання, вони визначають своєрідну загальну стратегію 

регулюючого впливу. Вказана обставина свідчить про необхідність здійснення 

якісного контролю за відомчою нормотворчістю органів виконавчої влади з 

метою недопущення появи положень, які суперечать положенням законів, 

обмежують права, свободи та законні інтереси громадян, посилюють 

адміністративне втручання в життя суспільства. 

1. Постанови Верховної Ради України регулюють невідкладні питання, 

віднесені до компетенції законодавчого органу держави. Саме за допомоги 

постанов парламент оперативно реагує на ті чи інші актуальні питання 

сучасності. Також за допомоги вказаних постанов вводяться в дію нові закони, 

скасовуються та вносяться зміни до вже прийнятих законів. Прикладами 

можуть слугувати постанови Верховної Ради України від 21 грудня 2006 р. 

№513-У «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з 

питань перевірки ефективності функціонування спеціальних економічних зон 

та територій пріоритетного розвитку в Україні» або від 12 січня 2007 р. № 601-

У «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України для 

вивчення питань аналізу стану додержання Конституції та законів України у 

нормотворчій та правозастосовчій діяльності державних органів, посадових 

осіб, інших суб'єктів владних повноважень». 

2. Укази Президента України торкаються реалізації його повноважень, 

визначених у ст. 106 Конституції України. За допомоги указів Президент 

України реалізує свої повноваження, зокрема й у сфері виконавчої влади. 

Прикладами актів Президента України, які є джерелом адміністративного 

права, є укази Президента України від 6 липня 2004 р. № 752/2004 «Про заходи 

щодо підвищення ефективності управління вугільною галуззю та її розвитку» 

або від 26 січня 2007 р. № 47/2007 «Про направлення миротворчого персоналу 

України для участі в операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській 

Республіці Афганістан». 

3. Постанови Кабінету Міністрів України - вищого органу виконавчої 

влади в державі приймаються на підставі ст. 116 Конституції України та є 

обов'язковими для виконання. Постанови присвячено регулюванню 
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різноманітних питань економічної, соціально-культурної та адміністративно-

політичної сфер суспільного життя. Постанови Кабінету Міністрів України від 

23 липня 2004 р. № 942 «Про затвердження Порядку проведення державної 

реєстрації спеціальних харчових продуктів і висновків державної санітарно-

епідеміологічної експертизи на продовольчу продукцію» або від 25 січня 2007 

р. № 60 «Про утворення Державної інспекції з контролю якості вугільної 

продукції» спрямовано на вирішення конкретних актуальних питань 

життєдіяльності держави. 

4. Акти Верховної Ради та Ради міністрів Автономної Республіки Крим 

(АРК) є окремим видом джерел адміністративного права, оскільки це пов'язано 

з особливостями адміністративно-територіального і політичного статусу 

Автономної Республіки Крим у складі України. Вказані органи є правомочними 

регулювати питання місцевого значення. Верховна Рада АРК приймає 

Конституцію АРК (яка потребує затвердження Верховною Радою України), 

рішення та постанови. Своєю чергою, Рада міністрів АРК приймає постанови. 

Прикладом може слугувати постанова Ради міністрів АРК від 22 грудня 2006 р. 

№ 830 «Про видачу ліцензій на здійснення будівельної діяльності в Автономній 

Республіці Крим». 

5. Акти центральних і місцевих органів виконавчої влади як джерела 

адміністративного права представлено у вигляді наказів міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади, а також у розпорядженнях голів 

місцевих державних адміністрацій. Нормативні акти центральних органів 

виконавчої влади називають відомчими, оскільки їхні положення звичайно 

поширюються на суспільні відносини, що виникають у системі службового 

підпорядкування відповідного міністерства чи відомства. Своєю чергою, голови 

місцевих державних адміністрацій мають право в одноособовому порядку в 

межах своїх повноважень видавати розпорядження, обов'язкові для виконання 

на певній території. Приклад акта центрального органу виконавчої влади - 

наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 4 серпня 2006 

р. № 2681 «Про затвердження Порядку преміювання працівників штатних 

збірних команд України». Своєю чергою, прикладом акта місцевого органу 

виконавчої влади є розпорядження голови Вінницької обласної державної 

адміністрації від 15 грудня 2006 р. № 493 «Про закриття навігації на водних 

об'єктах області у 2006 році». 

6. Рішення органів місцевого самоврядування. Як приклад можна 

навести рішення Київської міської ради від 31 жовтня 2006 р. № 141/198 «Про 

затвердження Порядку погодження та підготовки до затвердження 

містобудівної документації в місті Києві». 

7. Накази керівників державних підприємств, установ, організацій
9
. 

 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

                                           
9
 Стеценко С.Г. Адміністративне право України: навчальний посібник. – К.: Атіка, 2008. – 624 с. 



 28 

Систему, як внутрішню будову галузі адміністративного права 

найпростіше сприймати як сукупність загальної і особливої частин. 

Джерела адміністративного права характеризуються значною 

мобільністю та різноманітністю. Фактично джерелом можна вважати будь-який 

нормативно-правовий документ, який містить хоча б одну норму щодо 

публічного управління. Серед адміністративно-правових джерел чільне місце 

посідають Конституція України, КУпАП та КАСУ. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

На завершення нашої лекції слід зазначити, що роль адміністративного 

права у регулюванні суспільного життя у будь-якій країні дуже значна і 

важлива. Особливо вагоме значення набуває адміністративне право за умов 

розбудови держави, а саме такий період зараз переживає Україна. 

Не дивлячись на те, що під час економічних (ринкових) перетворень 

значно зменшується значення адміністративне - правового регулювання в 

економіці, договірні, цивільно-правові відносини все більш ширше 

використовуються в системах освіти, охорони здоров'я функції 

адміністративного права в цих галузях залишаються досить суттєвими, а в ряді 

сфер – таких як оборона, державна безпека, охорона громадського порядку, 

транспорт, зв'язок, енергетика – його роль є вирішальною. 

В наступних лекціях буде розкрито сутність правових інститутів 

адміністративного права. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

При підготовці даної теми необхідно використовувати рекомендовану 

літературу. Слід звернути увагу на сучасне визначення поняття 

адміністративного права та його зміст. При перерахуванні складових предмету 

адміністративного права важливо застосовувати приклади з діяльності органів 

публічної адміністрації. Знання про основні положення теми, викладені у лекції 

доцільно розширити шляхом самостійної підготовки до семінарського заняття, 

керуючись робочою навчальною програмою дисципліни. Окремо варто 

зауважити на ключових словах і поняттях та опрацюванні нормативних актів 

МВС до теми. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ 
Головною метою лекції є: вивчення проблем управління та її складової 

частини - державного управління, зокрема його ознак та принципів, 

формування визначення державного управління його співвідношення з іншим 

поняттям ―державної виконавчої влади‖. 

 

ВСТУП 
Сьогоднішня лекція є логічним продовженням попередньої, тому як 

норми адміністративного права регулюють переважну більшість суспільних 

відносин у сфері державного управління. Значну увагу буде приділено 

управлінню як явищу та виокремлено його складові. Без належного вивчення 

питань лекції вам буде дуже важко засвоїти наступні теми курсу, такі як: 

суб‘єкти адміністративного права, форми і методи державного управління. 

Тому налаштовуйтесь на інтенсивну працю. 

 

1. СУТЬ УПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО ВИДИ 

 

Управління як діяльність існувало протягом усієї історії людства 

Особливо чітко вимальовується потреба у ньому від тоді, як у людей виникла 

потреба спільної праці. Коли треба було збирати податки, створювати армію, 

годувати людей, які самі не виробляли харчі, тоді настала певна форма 

управлінської діяльності. 

Будь-яка система існує не хаотично, не спонтанно, а впорядковано, а 

звідси - довгостроково, переважно за рахунок такого явища як управління. 

Воно є необхідною функцією суспільного життя. Орієнтуючись на 

сьогоднішній стан розвитку науки про управління, доцільно дати таке 

визначення. 

Управління - це цілеспрямований вплив суб'єкта управління на об'єкт 

управління з метою створення ефективно функціонуючої системи та досяг-

нення необхідних результатів. У такому явищі, як управління, завжди є 

присутніми людина, її інтереси, мета, завдання. Обов'язковість її присутності 
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пояснюється тим, що управління становить собою свідому діяльність, а це, як 

відомо, властиве лише людині
10

. 

Навіть мінімальна кількість різнопорядкових елементів будь-якої системи 

потребує їх узгодження, яке, своєю чергою, досягається саме за допомоги 

управління. Прояви функціонування системи (чи то зовнішні, спрямовані за 

межі самої системи, чи то внутрішні, що відбуваються без допомоги зовнішніх 

факторів і є непомітними зовні), не можуть відбуватися без управління, в 

іншому випадку це буде не система, а сукупність певних складників, які 

хаотично взаємодіють одне з одним. З цього приводу не випадковим видається 

бурхливий розвиток науки про управління, що має назву кібернетики
11

. 

Система управління складається з таких частин: 

Суб'єкт управління — керівна складова системи управління, в інтересах 

якої здійснюється сам процес управління. Суб'єкт управління має домінантне 

значення серед інших частин системи управління. Це пояснюється тим, що 

процес управління здійснюється в інтересах суб'єкта управління, тобто останній 

зацікавлений у здійсненні процесу і в позитивних результатах управління. 

Об'єкт управління - керована складова системи управління, те, на що 

спрямовано управління. Об'єктами управління можуть бути окремі особи та 

групи людей, державні органи та недержавні структури, процес виробництва, 

рослинний і тваринний світ, технічні пристрої та засоби. Саме різноманітність 

об'єктів управління дає змогу вирізняти певні види управління, про що буде 

сказано далі. 

Управлінський вплив — це процес керування, що здійснюється суб'єктом 

управління, завдяки якому забезпечується підпорядкування об'єкта суб'єктові та 

реалізується на практиці мета управління. Вказаний вплив здійснюється за 

допомоги різноманітних дій, команд. Саме через управлінський вплив суб'єкт 

управління втілює в життя намагання змін об'єкта управління та забезпечує 

настання результатів, максимально наближених до мети управління. 

Зворотній зв 'язок - інформація, яку отримує суб'єкт управління і з якої 

судить про результативність управлінського впливу та стан об'єкта управління. 

Багато в чому саме за рахунок наявності зворотного зв'язку система набуває 

ознак цілісності та отримує можливість вчасно коригувати прояви 

управлінського впливу. Зворотній зв'язок дозволяє в режимі реального часу 

зіставляти мету управління, результати проміжних етапів та ефективність 

управлінського впливу. 

За об'єктом управління можна виділити 3 види управління:  

Технічне (механічне) - управління технічними процесами, механізмами. 

Біологічне – управління процесами, що характеризують розвиток 

тваринних та рослинних організмів (біотехнологія, генна інженерія та ін.). 

Соціальне – управління діяльністю людей і відрізняється від двох 

попередніх видів вольовим впливом одних суб'єктів управлінського впливу на 
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свідомість і волю інших. 

Для соціального управління характерна багаточисельність об'єктів, звідси 

й значна чисельність видів соціального управління. Соціальне управління – це 

поняття родове і включає в себе такі різновиди як державне управління і 

самоврядування, громадське та внутрішньо-організаційне (апаратне), 

економічне й військове, політичне та церковне, сімейне, підприємницьке 

управління. 

Слід зазначити, що соціальне управління, як різновид управління взагалі, 

відповідає всім загальноуправлінським ознакам і містить ті ж складові частини 

системи управління. Але як явище суспільне, соціальне управління має певні 

особливості, що відрізняють його від інших видів управління. Виходячи з цього 

ознаками соціального управління є: 

 суб'єкт і об'єкт управління представлені людьми (їх об'єднаннями); 

 реалізується виникненням суспільних відносин, які за суттю є 

управлінськими відносинами; 

 владний характер, оскільки базується на підпорядкуванні волі об'єктів 

управління; 

 основна мета - упорядкований вплив на учасників спільної діяльності, що 

надає процесові взаємодії організованість; 

 потребує особливого механізму реалізації, з виокремленням органів 

управління (державних чи громадських). 

Соціальне управління прийнято розподіляти на: суспільне, таке, що 

здійснюється органами місцевого управління; що здійснюється об‘єднаннями 

громадян; державне
12

. 

Соціальне управління характеризується: тим, що проявляється через 

спільну діяльність людей; його головне призначення – упорядкування й 

урегулювання спільної діяльності шляхом забезпечення узгоджених 

індивідуальних дій учасників такої діяльності, через вплив на їх поведінку; є 

регулятором управлінських відносин; є владним; має особливий механізм 

реалізації – організаційно оформлені групи людей
13

. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Управління є цілеспрямованим впливом суб‘єкта управління на об‘єкт 

управління з метою створення ефективно функціонуючої системи та 

досягнення необхідних результатів. У такому явищі, як управління, обов‘язково 

є присутньою людина, її інтереси, мета, завдання. Обов‘язковість її присутності 

пояснюється тим, що управління становить собою свідому діяльність, а це, як 

відомо, властиве лише людині. 

Система або процес управління включає чотири складових, причому 

ефективність управління може бути вирахувана саме від зворотного зв‘язку, 
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який в ідеальній управлінській системі має сягати 100% від впливу. 

 

2. ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО ОЗНАКИ 

Державне управління є основним різновидом соціального управління, і 

включає в себе економічне, військове, політичне управління і часткове 

внутрішньо-організаційне. 

Соціальне та державне управління співвідносяться між собою як загальне 

й часткове. Останнє характеризується підзаконним, зовнішнім змістом, 

спрямовується від державних органів у тому числі органів виконавчої влади, 

нормативністю, гарантованою обов‘язковістю, яка забезпечується примусовою 

силою держави. 

Теорія адміністративного права виробила два підходи до визначення державного 

управління. 

1. Державне управління в широкому розумінні – це сукупність усіх видів 

діяльності усіх органів держави, тобто означає фактично всі форми реалізації 

державної влади в цілому. Стаття 6 Конституції України встановлює, що державна 

влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та 

судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої 

повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів 

України. Іншою мовою, державне управління в широкому розумінні характеризує 

всю діяльність держави за організуючим впливом зі сторони спеціальних суб‘єктів 

права на суспільні відносини. 

2. Державне управління у вузькому розумінні - це виконавчо-розпорядча 

діяльність органів виконавчої влади а також інших органів, у частині реалізації 

ними виконавчо-розпорядчих функцій. 

Слід зазначити, що поряд із органами виконавчої влади, для яких 

виконавчо-розпорядча діяльність є основною (саме тому вказані органи і є 

«серцевиною» державного управління у вузькому розумінні), державне 

управління у своїй частині реалізують також інші органи та посадові особи 

(Президент України, прокуратура, недержавні органи під час виконання 

делегованих повноважень тощо). Особливість щодо вказаної діяльності інших 

(не виконавчих) органів, яка дозволяє чітко відмежувати широке і вузьке 

розуміння державного права, полягає у наступному. Лише та частина з усієї 

сукупності видів діяльності державних органів, що має виконавчо-розпорядчий 

характер, входить складовою у державне управління (в його вузькому 

розумінні). Причому така діяльність не є провідною для вказаних органів, вона 

має другорядний, допоміжний, внутрішньо-організаційний характер. Слід 

зазначити, що в адміністративному праві саме вузьке розуміння державного 

управління є основним, тому що такий підхід дозволяє якісно аналізувати 

виконавчо-розпорядчу діяльність органів виконавчої влади (для яких державне 
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управління є основним напрямом діяльності), а також внутрішньо-

організаційну діяльність у рамках функціонування інших державних органів
14

. 

Якісне розуміння сутності державного управління можливе через аналіз 

основних його рис. Вони являють собою ключові характеристики, знання яких 

дозволяє чітко розуміти, що та чи інша діяльність насправді є (чи не є) 

державним управлінням. 

Основні риси державного управління: 

- Владний характер, який характеризується наявністю у суб'єкта 

управління певних повноважень, делегованих державою. Йдеться про те, що 

завдяки внесенню до положення нормативно-правових актів приписів про ті чи 

інші повноваження певних державних органів у державі забезпечується 

легальний владний характер діяльності вказаних органів. Тобто, вони 

виступають від імені держави. 

- Підзаконний характер, тобто діяльність у галузі державного управління 

спрямовано на виконання вимог законів. У продовження першої риси 

державного управління важливо наголосити, що владний характер діяльності 

державних органів обмежений підзаконним характером указаної діяльності. 

Тобто, органи чи посадові особи, реалізуючи на практиці державне управління, 

повинні і мають право діяти лише в межах положень законів. Тут доцільно 

звернути увагу на обставину, про яку вже йшла мова у рамках висвітлення 

способів правового регулювання, що використовуються в адміністративному 

праві: в адміністративно-правовому регулюванні компетенції органів 

виконавчої влади та посадових осіб повинен діяти принцип загальних заборон 

«дозволено лише те, що прямо передбачено законом». 

- Масштабність, яка проявляється в управлінському впливі на економіку, 

соціально-культурну та адміністративно-політичну сфери. Напрями діяльності 

держави з реалізації державної політики є дуже численними, тому що суспільне 

життя характеризується великою кількістю аспектів. Освіта, медицина, охорона 

здоров'я, національна безпека, оборона, закордонні справи - ці та інші сфери 

суспільного життя підлягають управлінському впливові з боку держави. 

- Систематичність. Сутність її полягає в тому, що державне управління 

здійснюється не час від часу, не за потреби, а постійно. Лише за такої умови 

державне управління має шанси бути якісним. 

- Підпорядкованість - наявність у системі органів, які здійснюють 

державне управління, вищих і нижчих функціональних ланок з чіткою 

субординацією та ієрархією. Підпорядкованість дозволяє гарантувати втілення 

у життя державної політики в усіх без винятку адміністративно-територіальних 

одиницях держави, що потенційно урівнює можливості для реалізації законних 

прав, свобод та інтересів всіма громадянами України незалежно від місця 

проживання
15

. 
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- Наявність системи адміністративного примусу у випадках порушення 

чинного законодавства. Йдеться про легальну можливість застосування з боку 

держави сили стосовно до тих осіб (об'єднань громадян), котрі не виконують 

приписів нормативно-правових актів або їх дії мають протиправний характер. 

Для реалізації примусу у державі існують «силові» структури, до яких належать 

поліція, внутрішні війська, служба безпеки, прикордонна та митна служби 

тощо. 7. Підконтрольний характер діяльності, зумовлений наявністю органів, 

які здійснюють контроль і нагляд за реалізацією функцій державного 

управління. Детально вказану рису державного управління буде розкрито при 

висвітленні способів забезпечення законності й дисципліни в державному 

управлінні. У рамках же загальної характеристики необхідно вказати, що 

функціонування контролю (який у певних межах здійснюють практично всі 

органи держави) та нагляду (органи прокуратури, протипожежного та 

санітарно-епідемічного нагляду тощо) дозволяє мінімізувати можливість 

учинення правопорушень та більшою мірою гарантувати захист прав і свобод 

громадян у всіх сферах суспільного життя. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

З видів управління для нас найбільший інтерес представляє соціальне 

управління. В цій складній категорії виокремлюється соціальне управління, яке 

в свою чергу включає публічне управління. Остання категорія поділяється на 

державне і недержавне управління. 

В контексті обов‘язковості та значущості державне управління відіграє 

найголовнішу роль. Йому притаманні певні риси, що виокремлюють даний вид 

соціального управління серед інших. Важливо відмітити, що хоча суб‘єктом 

такого управління є держава, воно здійснюється в особі її органів – тобто 

численними державними інституціями, на які покладено публічне 

адміністрування. 

 

3. ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Принципи державного управління – це основні ідеї, у відповідності з 

якими повинен будуватись та функціонувати апарат, який здійснює державне 

управління. 

Систему принципів державного управління можна поділити на 2 блоки: 

1. Політичні. 

2. Організаційні. 

Розглянемо окремо кожен з цих блоків. 

Політичні принципи державного управління містяться в нормах 

Конституції України. 

Першим таким принципом є принцип верховенства права (в ст. 8 

Конституції говориться, що в Україні визнається і діє принцип верховенства 

права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші 

нормативно - правові акти приймаються на основі Конституції України і 

повинні відповідати їй. Нерідко принцип верховенства права називають 
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принципом верховенства закону, це виправдано лише в тому разі, коли поняття 

"закон" вживається в широкому (образному) розумінні слова, як будь-який 

нормативно-правовий акт, тобто в нього вкладається той самий зміст, що і в 

поняття ―право‖)
16

. 

Другий політичний принцип державного управління - рівність 

конституційних прав і свобод громадян України (ст. 24 Конституції України - 

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед 

законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими 

ознаками). 

Третій політичний принцип полягає у гарантованому Конституцією 

України праві брати участь в управлінні державними справами, користування 

рівним правом доступу до державної служби (в ст. 38 Конституції реалізовані 

вимоги статті 21 Загальної декларації прав людини, яка проголошує право 

брати участь в управлінні своєю державою як безпосередньо, так і через вільно 

обраних представників, а так же право на рівний доступ кожного до державної 

служби у своїй країні). 

Четвертий політичний принцип міститься у статті 60 Конституції України 

- принцип настання юридичної відповідальності за віддання і виконання явно 

злочинного наказу чи розпорядження (наприклад, згідно з п. 10 

Дисциплінарного статусу органів внутрішніх справ Української РСР від 29 

липня 1991р.), в разі одержання неправомірного наказу підлеглий зобов'язаний 

негайно доповісти про неправомірність наказу особі, що його віддала. В разі 

підтвердження наказу – не виконувати його, а доповісти старшому прямому 

начальнику. 

Другий блок принципів державного управління складають організаційні 

принципи, а саме: галузевий принцип; територіальний; лінійний; 

функціональний. 

Проаналізуємо зміст кожного з цих принципів. 

І так, галузевий принцип означає, що для здійснення управління тією чи 

іншою галуззю  утворюється спеціальний апарат управління. Кожна така галузь 

(наприклад, охорона здоров'я, фінанси, внутрішні справи) керуються 

міністерством, в систему якого входять органи управління об'єднаннями, 

підприємствами, установами та організаціями. Галузевий принцип забезпечує 

єдине централізоване керівництво галуззю, єдність технічної політики, 

раціональне використання сил та засобів, одноманітне рішення загальних для 

всієї галузі питань в одному центрі - міністерстві, Для галузевого принципу 

характерні: а) спеціалізація та б) централізація. 

Другим організаційним принципом є територіальний принцип. Сутність 

цього принципу полягає в формуванні апарату державного управління за 

територіальною основою. Система територіального управління дозволяє 
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поєднувати централізоване керівництво галуззю з широкою місцевою 

ініціативою. Територіальний принцип дозволяє проводити комплексний 

розвиток конкретних галузей народного господарства на відповідній території. 

Зовсім нового, більш досконалого змісту зазначений принцип набуває з 

прийняттям Верховною Радою України закону ―Про місцеве самоврядування‖ 

21 травня 1997 року. 

Положення (норми) цього закону надають органам місцевого 

самоврядування дуже широкі повноваження у самих різноманітних сферах 

соціальне - економічного життя (бюджету - місцевого, фінансів, цін, управління 

комунальною власністю тощо). 

Функціональний принцип є третім організаційним принципом 

державного управління. На підставі цього принципу формуються спеціальні 

ланки апарату державного управління, які здійснюють надвідомчі функції 

управління. Застосування цього принципу забезпечує розвиток міжгалузевих 

зв'язків, вирішення питань, які мають загальне значення для усіх або багатьох 

галузей управління, сприяє досягненню узгодженості та одноманітності в 

діяльності галузевих систем управління. (Прикладом, державного органу у 

діяльності якого широко застосовується функціональний принцип є Фонд 

державного майна, Комітет у справах захисту прав споживачів, Контрольне - 

ревізійна служба та ін.). 

В нинішніх умовах ринкових трансформацій (особливо в економічній 

сфері) спостерігається зміщення акцентів у державному управлінні з галузевого 

до функціонального управління. 

Останній (четвертий) організаційний принцип складає - лінійний 

принцип. Для нього характерно пряме підпорядкування і суб'єкт державної 

влади має право приймати нормативні або індивідуальні акти, давати завдання, 

вирішувати структурні та кадрові питання, розпоряджатися матеріальними та 

іншими ресурсами, безпосередньо керувати діяльністю, здійснювати 

дисциплінарний принцип або використовувати декілька з названих 

повноважень. 

Лінійне керівництво завжди ґрунтується на прямому службовому 

підпорядкуванні. Воно розповсюджується на підлеглі структурні одиниці 

(прикладом застосування лінійного принципу у державному управлінні є - 

організація управління в Збройних силах, в ОВС - лінійний керівник 

називається прямим начальником (безпосереднім або вищим). 

Для лінійної влади характерне наступне: а) ця влада широка за об'ємом, 

охоплює значні функції виконавчої влади; б) вона включає до себе право 

безпосереднього розпорядження людьми, ресурсами, діяльністю і дуже часто - 

дисциплінарну владу; в) вона пов'язана з відповідальністю за стан підлеглого 

об'єкту.  

Завершуючи розгляд 3 питання, слід відмітити, що принципи державного 

управління поділяються на 2 великих блоки: 1) організаційні принципи та 2) 

політичні принципи. 

Принципи державного управління мають вирішальне значення бо у 

відповідності до них має будуватися та функціонувати оборот державного 
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управління. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Принципи, тобто основоположні ідеї, засади, на яких здійснюється 

державне управління, відображені організаційним та політичним блоком. Деякі 

вчені виділяють загальні і спеціальні принципи. Важливо пам‘ятати, що сучасні 

принципи мають включати світові демократичні цінності, тобто верховенства 

права, законності тощо. 

 

4. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ» ТА 

«ДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА ВЛАДА» 

 

Співвідношення державного управління, виконавчої влади, державного 

регулювання, й адміністративного права: 

Виконавча влада – це гілка державної влади, яка передбачає наявність 

особливих ланок державного апарату (органів державного управління загальної 

компетенції), які мають право безпосереднього управління державою, 

виконання законів та інших нормативно-правових актів, прийнятих 

законодавчою владою. Тобто це здатність держави за допомогою управлінської 

діяльності реалізовувати веління законодавчої влади. Але ототожнювати такі 

поняття як «виконавча влада» і «державне управління» не можна, оскільки сама 

по собі «влада» і «реалізація влади» явища не синонімічні. Поняття «державне 

управління» за сучасних умов слід розглядати як категорію, значно ширшу за 

поняття «державна виконавча влада» або «державна виконавча діяльність»
17

. 

Адже державне управління здійснюють усі державні органи – 

законодавчої, судової та виконавчої гілок влади. Хоч основна група 

управлінських відносин складається саме у сфері виконавчої влади, не всі 

відносини за участю органів виконавчої влади можуть бути управлінськими, і 

не всі з останніх входять до складу предмета адміністративного права. Так, 

виконавчі органи здійснюють багато функцій, які не є управлінськими 

(інформаційна, благодійна, ідеологічна діяльність тощо). Однак, як вище 

зазначалося, управлінська діяльність ґрунтується й на інших галузях права, 

використовуючи їх потенціал впливу на суспільні відносини, а деякі 

управлінські за своєю природою відносини взагалі не врегульовані нормами 

права або через недосконалість правового регулювання, або через творчий 

характер цих відносин. 

Виконавча влада представлена в механізмі розподілу влади органами 

виконавчої влади. Державне управління здійснюється в рамках цієї системи й 

знаходить свій вияв у діяльності різних ланок державного апарату, який є 

органом державного управління. Основне призначення його – виконавча та 

розпорядча діяльність у межах, передбачених адміністративним правом, 

нормами, що утворюють адміністративне законодавство. 
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Авер‘янов В.Б. так розкриває співвідношення державного управління та 

виконавчої влади: 

І. Сфера державного управління визначається тим, що воно здійснюється: 

1) у межах діяльності органів виконавчої влади, а саме: 

- в ході реалізації їх повноважень щодо керованих об'єктів зовнішнього 

суспільного (економічного, соціального і т. ін.) середовища; 

- в ході виконання місцевими державними адміністраціями повноважень 

органів місцевого самоврядування, делегованих відповідними місцевими 

радами, враховуючи, що самій виконавчій владі дані повноваження первісно не 

належать; 

- в ході керівництва вищими органами виконавчої влади роботою нижчих 

органів; 

- в ході керівництва роботою державних службовців всередині кожного 

органу (його апарату) виконавчої влади (останні два напрями належать до 

згадуваної раніше внутрішньоорганізаційної сфери); 

2) поза межами діяльності органів виконавчої влади, а саме: 

- всередині апаратів будь-яких інших (крім органів виконавчої 

влади)органів державної влади — в ході керівництва роботою державних 

службовців(наприклад, в апараті парламенту, судів, органів прокуратури тощо); 

- всередині державних підприємств, установ і організацій — в ході 

керівництва роботою персоналу їх адміністрацій (перші два напрями 

стосуються згадуваного внутрішньоорганізаційного управління); 

- з боку відповідних уповноважених державою суб'єктів у процесі 

управління державними корпоративними правами; 

- з боку різноманітних дорадчо-консультативних органів, утворюваних 

державними органами (наприклад, Президентом України), в частині виконання 

наданих їм організаційно-розпорядчих повноважень щодо інших органів і 

посадових осіб. 

II. Сфера виконавчої влади визначається тим, що: 

1) поряд з тими напрямами реалізації виконавчої влади, котрі опо-

середковуються у вигляді власне державно-управлінської діяльності (тобто 

державного управління), значне місце посідають ті напрями, в яких відсутні 

характерні ознаки поняття «державне управління». Крім перелічених вище 

прикладів «неуправлінської частини» діяльності органів виконавчої влади, при 

оцінці будь-якого іншого напряму реалізації виконавчої влади також слід 

обов'язково виходити з його конкретного змісту, а точніше, зі змісту 

закріплених за даними органами функцій і повноважень - на предмет з'ясування 

їх управлінської чи неуправлінської спрямованості; 

2) у випадках, коли здійснення виконавчої влади відбувається у формі 

власне управлінської діяльності, слід врахувати, що у демократичній державі ця 

діяльність може здійснюватись не тільки виключно державними органами, а й 

окремими недержавними суб'єктами - адже повноваження виконавчої влади 

можуть бути делеговані державою: 

а) по-перше, органам місцевого самоврядування; 
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б) по-друге, деяким іншим недержавним інституціям (наприклад, 

окремим громадським організаціям) тощо. 

Попри активні наукові дослідження питання про співвідношення понять 

«державне управління» та «державне регулювання», воно і досі залишається 

дискусійним. Існує чимало теоретичних положень та тлумачень самих цих 

явищ залежно від загальних уявлень про форми та методи діяльності держави. 

Так, на думку Попова Л.Л., не управління є частиною регулювання, а 

навпаки - регулювання є частиною управління, тобто його функцією. Суть 

регулювання полягає в упорядкуванні, налагоджені, в підляганні певному 

порядку, у забезпеченні правильної взаємодії, у створенні умов для нормальної 

роботи. 

Водночас Авер‘янов В.Б. розглядає поняття «державне регулювання» як 

більш широке, ніж «державне управління», оскільки перше охоплює ширшу 

сферу організаційності діяльності держави. Державне управління, на його 

думку, слід розглядати як певний вид діяльності органів держави, яка має 

владний характер і передбачає насамперед організуючий і розпорядчий вплив 

на об'єкти управління шляхом використання певних повноважень. У свою 

чергу, державне регулювання застосовується не тільки в межах виконавчої 

влади і передбачає не тільки вплив на об'єкти управління, а й вплив на 

суспільне середовище цих об'єктів
18

. 

Ретельний аналіз обох понять дає підстави вважати більш обґрунтованим 

останній підхід до визначення співвідношення державного управління і 

державного регулювання. 

Вищезазначені поняття мають спільні та відмінні риси. Подібність 

державного регулювання та державного управління полягає у тому, що вони 

спрямовані на досягнення єдиної мети управління: упорядкування соціальних 

об'єктів та соціальних процесів, переведення їх з одного стану в інший. 

Відмінність же полягає у використанні специфічних методів управлінського 

впливу. 

Завершуючи розгляд зазначеного питання слід ще раз підкреслити, що не 

зважаючи на певну спорідненість понять державне управління та державна 

виконавча влада, перше за своїм юридичним змістом є більш ширшим ніж 

останнє. 

 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:  

При співвідношенні понять державне управління та державна виконавча 

влади важливо пам‘ятати, що перше поняття є ширшим за змістом адже 

включає окрім органів виконавчої влади, інші органи, в частині виконання ним 

виконавчо-розпорядчих функцій. 

 

5. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМИ 

                                           
18

 Державне управління проблеми адміністративно-правової теорії та практики / В.Б. Авер'янов (заг 

ред), НАН України, Інститут держави і права їм В М Корецького-К. Факт, 2003-384 с. 
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СПРАВАМИ 

Управління внутрішніми справами має свою специфіку, яка проявляється 

в правоохоронному характері управління. Перед усім воно спрямоване на 

втілення у життя законів та підзаконних актів, попередження правопорушень і 

утворення умов державним органам, підприємствам, установам, організаціям та 

громадянам для реалізації їх прав і покладених на них обов'язків. Управління 

внутрішніми справами характеризується також єдиноначальництвом, потребою 

підтримки високого рівня службової дисципліни. Органи внутрішніх справ, не 

тільки організують, але і практично здійснюють охорону громадського порядку 

і ведуть боротьбу з злочинністю. Значна кількість співробітників в ОВС 

наділена повноваженнями представника влади, мають право застосувати заходи 

адміністративного впливу. Організація та діяльність ОВС окрім загального 

законодавства регулюється також спеціальними положеннями, статутами, 

постановами. 

Виконання функцій державного управління ОВС здійснюється у двох 

напрямках: 1. внутрішньому; 2. зовнішньому. 

Для першого притаманне превалювання лінійного принципу (схема 

начальник - підлеглий). 

Для другого навпаки домінування функціонального принципу коли 

функціональне керівництво здійснюється по відношенню до функціонально 

піднаглядних при відсутності організаційного підпорядкування (наприклад 

виконання своїх повноважень інспектором дозвільної системи або інспектором 

паспортного відділення)
19

. 

Підсумовуючи розгляд даного питання, слід зазначити, що головними 

особливостями здійснення функцій державного управління в ОВС є:  

1. здійснення їх у 2-х напрямках (внутрішньому та зовнішньому); 

2. виконання функцій державного управління регламентується значною 

за обсягом нормативною базою, що складається як із регулятивних так і 

охоронних норм. 

 

ВИСНОВКИ З П’ЯТОГО ПИТАННЯ:  

Загалом, особливостей державного управління внутрішніми справами 

дуже багато. Проте найголовнішими з них є те, що воно здійснюється у 

внутрішньому та зовнішньому напрямках та виконання функцій державного 

управління регламентується значною за обсягом нормативною базою, що 

складається з регулятивних і охоронних норм. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

На завершення нашої лекції слід зазначити, що публічне управління є 

дуже важливою категорією в суспільному житті. Управлінські відносини 

пронизують всі сфери нашого життя і в таких відносинах найголовнішу роль 

відіграє державне управління. 

Державне управління – є важливою частиною соціального управління. 

                                           
19

 Малиновський В.Я. Державне управління Навчальний посібник – К.: Атіка, 2003 - 576 с. 
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Принципи державного управління відіграють непересічне значення в його 

організації та здійсненні і поділяються на 2 великих групи: 

1. політичні; 

2. організаційні. 

Не можна ототожнювати поняття державного управління та державна 

виконавча влада, останнє є набагато вужчим за перше і представляє собою 

систему держаних органів, що складають одну з трьох гілок державної влади 

(виконавчу), яка переважно саме і виконує функції державного управління. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

При підготовці даної теми необхідно використовувати рекомендовану 

літературу. Слід звернути увагу на сучасний зміст поняття публічне управління 

та його відмінність від державного управління. При розгляді питань про 

державне управління важливо застосовувати приклади з діяльності органів 

публічної адміністрації. Знання про основні положення теми, викладені у лекції 

доцільно розширити шляхом самостійної підготовки до семінарського заняття, 

керуючись робочою навчальною програмою дисципліни. Окрему увагу слід 

приділити ключовим словам і поняттям та опрацюванню нормативних актів 

МВС до теми. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ 
Метою лекції є з‘ясування всіх особливостей адміністративного 

положення всіх основних суб‘єктів адміністративного права, тобто Президента 

України, органів виконавчої влади, громадян, об‘єднань громадян, визначення 

місця ОВС в системі таких суб‘єктів. 

 

ВСТУП 

У адміністративному праві під суб‘єктом розуміють носія (власника) прав 

і обов'язків у сфері державного управління, які передбачені адміністративно-

правовими нормами, здатного надані права реалізовувати, а покладені 

обов‘язки виконувати. Наша лекція присвячена розгляду особливостей 

правового статусу учасників адміністративного правових відносин, тобто 

суб‘єктів тих відносин, які виникають в сфері виконання органами державної 

влади свої владно-розпорядчих функцій. 

 

1. ПОНЯТТЯ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА  

―Претендент‖ на статус суб'єкта адміністративного права за своїми 

особливостями потенційно здатний бути носієм суб'єктивних прав і обов'язків у 

сфері державного управління, тобто повинен мати комплекс соціальних 

передумов, що дозволяють надати йому суб'єктивні права і обов'язки. 

До таких особливостей (соціальних передумов) належать:  

а) зовнішня відокремленість, яка характеризується наявністю 

системоутворюючих ознак;  

б) персоніфікація в суспільних відносинах управлінського типу, тобто 

виступ у вигляді єдиної особи — персони;  

в) здатність виражати і здійснювати або персоніфіковану волю у 

відносинах з державою, або державну волю у процесі адміністративно-пра-

вового регулювання суспільних відносин.  

"Претендент", який має названі особливості, набуває статусу суб'єкта 

тільки в тому випадку, якщо держава, використовуючи адміністративно-правові 

норми, робить його носієм (власником) прав і обов'язків, які реалізуються 

останнім у сфері державного управління. 



 47 

Таким чином, соціальні особливості спричинюють комплекс передумов, 

які свідчать про потенційну можливість бути суб'єктом, а адміністративно-

правові норми, використовуючи ці передумови, по-перше, перетворюють 

"претендента" на суб'єкта, по-друге, визначають його місце і роль у сфері 

державного управління. До перших належать норми загальні для усіх суб'єктів 

адміністративного права (наприклад, норми про право звернення до органів 

влади з пропозиціями), до других — норми, які реалізуються тільки даним 

суб'єктом (приміром, норми, що визначають права податкової поліції). 

Потенційна здатність мати права і обов'язки у сфері державного 

управління (адміністративна правоздатність), реалізовувати надані права і 

обов'язки у сфері державного управління (адміністративна дієздатність), 

наявність суб'єктивних прав і обов'язків у сфері державного управління формує 

адміністративно-правовий статус суб'єкта, є складовими адміністративної 

правосуб'єктності. Стислі характеристики кожної з них такі. 

Адміністративна правоздатність — це здатність суб'єкта мати права і 

обов'язки у сфері державного управління. Правоздатність з'являється з моменту 

виникнення суб'єкта. Якщо йдеться про фізичну особу, — то з моменту наро-

дження громадянина; якщо про юридичну — з моменту державної реєстрації 

підприємства, закладу, організації. Припиняється — з моменту зникнення 

суб'єкта, тобто з моменту ліквідації підприємства, закладу, організації, а якщо 

йдеться про фізичну особу, то з моменту смерті. 

Адміністративна дієздатність — це здатність суб'єкта самостійно, 

осмисленими діями реалізовувати надані йому права і виконувати покладені на 

нього обов'язки у сфері державного управління. Складовою дієздатності є адмі-

ністративна деліктоздатність, тобто здатність суб'єкта нести за порушення 

адміністративно-правових норм юридичну відповідальність. 

Адміністративне законодавство України донині не передбачає 

адміністративної відповідальності юридичних осіб, хоча вказівка щодо її 

можливості вже має місце.  

Не визнаючи за юридичними особами адміністративної відповідальності, 

законодавець встановлює для них матеріальну та іншу відповідальність 

(наприклад, накладення на об'єднання громадян таких стягнень, як 

попередження, тимчасове призупинення діяльності, примусовий розпуск тощо), 

яка кваліфікується як "заходи адміністративного характеру" (див.: Закон 

України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" 

від 23 вересня 1997 р.). Таку відповідальність доцільніше було б визначити 

терміном "відповідальність в адміністративному порядку". 

Отже, адміністративна деліктоздатність полягає у здатності фізичних осіб 

нести адміністративну відповідальність, а юридичних осіб — відповідальність 

в адміністративному порядку, включаючи матеріальну. 

Суб'єктивні права у сфері державного управління — це надана і 

гарантована державою, а також закріплена в адміністративно-правових нормах 

міра можливої (дозволеної) поведінки у правовідносинах, яка забезпечена 

кореспондуючим обов'язком іншого суб'єкта правовідносин. 

Таким чином, суб'єктивні права у сфері державного управління такі: 
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а) можливість певної поведінки; 

б) можливість, надана особі, яка володіє адміністративною 

правоздатністю і адміністративною дієздатністю; 

в) можливість, надана з метою задоволення його інтересів у сфері 

державного управління і вирішення завдань, що стоять перед ним; 

г) поведінка, що реалізується у правовідносинах; 

д) поведінка у певних рамках, межах. Порушення цих меж (міри 

можливої поведінки) є зловживання правом; 

е) існують тільки у зв'язку з відповідним юридичним обов'язком з боку 

іншого суб'єкта правовідносин і без виконання цього обов'язку не можуть бути 

реалізовані; 

ж) реалізація прав гарантується державним примусом щодо носія 

кореспондуючого обов'язку; 

з) мають юридичну природу, оскільки надаються адміністративно-

правовими нормами і гарантуються державою. 

Діалектичною протилежністю суб'єктивних прав у сфері державного 

управління є суб'єктивні юридичні обов'язки. Вони нерозривно пов'язані і не 

можуть існувати один без одного, оскільки право одного суб'єкта не може бути 

реалізоване поза виконанням обов'язку другим суб'єктом. Таким чином, у 

державному управлінні існування обов'язків поза правами і навпаки — прав 

поза обов'язками позбавлено будь-якого сенсу. 

Суб'єктивні адміністративно-правові обов'язки — це покладена 

державою і закріплена в адміністративно-правових нормах міра належної 

поведінки у правовідносинах, їх реалізація забезпечена можливістю 

державного примусу. Суб‘єктивні адміністративно-правові обов'язки у сфері 

державного управління такі: 

а) необхідна, належна поведінка; 

б) можуть покладатися тільки на право-дієздатну особу; 

в) покладаються в інтересах інших осіб; 

г) існують у правовідносинах; 

д) не можуть існувати поза зв'язком із суб'єктивними правами у сфері 

державного управління; 

е) реалізація забезпечується державним примусом; 

ж) мають свої межі, міру; 

з) мають юридичну природу, оскільки закріплені адміністративно-

правовими нормами і забезпечуються застосуванням державного примусу. 

У сфері державного управління суб'єктивні права і обов'язки мають як 

загальні ознаки, так й ознаки, що дозволяють їх розмежовувати
20

. 

Об'єднує їх спільна адміністративно-правова природа, існування в 

адміністративних правовідносинах, наявність меж у поведінці (і те, і друге є 

мірою), належність особам, які мають адміністративну правоздатність та 

адміністративну дієздатність, наявність державних гарантій. 

                                           
20

 Стеценко С.Г. Адміністративне право України. Навчальний посібник. – К. Атіка, 2008 – 624с. 
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Відмінності полягають у тому, що: а) права реалізуються в інтересах їх 

власника, а обов'язки в інтересах інших осіб; б) права — це міра можливої 

поведінки, а обов'язки – міра належної поведінки. 

Необхідно розмежувати поняття "суб‘єкт адміністративного права" і 

"суб‘єкт адміністративних правовідносин". Суб'єкт адміністративного права 

має потенційну здатність вступати в адміністративні правовідносини. У 

конкретному випадку він може і не бути учасником правовідносин. Якщо 

громадянин не чинить адміністративних правопорушень, то він не є суб'єктом 

адміністративно-деліктних відносин. Громадянин України, що перебуває за її 

межами, може теоретично ні в яких адміністративно-правових відносинах не 

брати участі, тобто не бути їх суб'єктом, однак, суб'єктом адміністративного 

права він є, оскільки його як громадянина адміністративно-правові норми 

наділили комплексом прав і обов'язків. 

Суб'єкт адміністративних правовідносин — це фактичний учасник 

правових зв'язків у сфері управління, тобто він обов'язково в них бере участь. 

Важливо зазначити, що суб'єкт адміністративного права характеризується 

зовнішньою відокремленістю. Він виступає у вигляді єдиної особи, здатний 

відповідно до своїх прав і обов'язків виробляти, виражати й здійснювати певну 

волю як учасник конкретних управлінських відносин. Так, орган державного 

управління складається з багатьох фізичних осіб і, як правило має структурні 

частини, але в адміністративно-правовій сфері виступає виключно як єдина 

особа. 

Адміністративне право наділяє правосуб'єктністю велике коло учасників 

соціальних зв'язків, про що свідчить велика кількість управлінських відносин у 

суспільстві, а система суб'єктів адміністративного права складніша, ніж 

системи суб'єктів будь-якої іншої галузі права. 

Суб'єктами адміністративного права є й органи державної виконавчої 

влади, а також внутрішні частини їх апарату, і органи громадських організацій, 

діяльність яких регулюється правом, і адміністрація підприємств, установ, ор-

ганізацій, і виконавчо-розпорядчі структури органів місцевого самоврядування. 

Суб'єктами адміністративного права треба визнати і структурні частини 

підприємств, установ, організацій, такі, як, наприклад, факультет, цех, 

відділення в лікарні тощо
21

.  

Суб'єктами адміністративного права є громадяни, особи без 

громадянства, іноземні громадяни. Причому, правове становище суб'єктів 

одного рівня неоднакове. Якщо проаналізувати адміністративну 

правосуб'єктність громадян, то виявиться, що вона має різницю залежно від 

статі, віку, стану здоров'я (не всі можуть призиватися на військову службу, 

вступати у навчальні заклади тощо). Серед іноземних громадян особливим 

адміністративно-правовим статусом наділяються біженці згідно із Законом 

"Про біженців" від 24 грудня 1993 р. 

                                           
21

 Авер‘янов В. Нова доктрина українського адміністративного права: концептуальні позиції // Право 

України. – 2006. – № 5. – С. 11-17. 
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Суб'єктами адміністративного права є також суди і органи прокуратури. 

На них, як і на всі інші організації, покладається обов'язок додержуватися 

пожежних, санітарних та інших загальнообов'язкових норм і правил (витрата 

електричної енергії, сплата оренди). 

Таким чином, для адміністративного права характерна наявність великої 

кількості суб'єктів з різними повноваженнями, структурою і правовими 

властивостями. Цим зумовлене й існування кількох варіантів їх класифікації. 

Суб'єктів адміністративного права можна поділити залежно від належності до 

державних структур (державні організації та їх представники і недержавні 

організації та їх представники); на суб'єктів колективних та індивідуальних; фі-

зичних та юридичних осіб тощо. 

Разом з тим, адміністративно-правова теорія нині має такі юридичні 

конструкції у даній сфері, які дають змогу здійснити класифікацію суб'єктів 

адміністративного права з урахуванням інтересів як науки і практики, так і 

навчального процесу в юридичних вузах. Враховуючи значущість і роль у 

системі управлінських зв'язків, а також місце в державно-правовій ієрархічній 

структурі, до основних носіїв суб'єктивних прав і обов'язків у сфері 

державного управління взагалі і виконавчої влади зокрема треба віднести: 

1) Президента України;  

2) органи державної виконавчої влади;  

3) державних службовців,  

4) громадян України, іноземців, осіб без громадянства;  

5)  органи місцевого самоврядування;  

6)  об'єднання громадян. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Суб‘єкт адміністративного права – носій прав і свобод в сфері 

державного управління. На відміну від учасника або суб‘єкта правовідносин - 

суб‘єкт адміністративного права є потенційним носієм і може безпосередньо не 

перебувати у правовідносинах. Серед різноманітних класифікацій суб‘єктів 

адміністративного право найпростішою є їхня градація на індивідуальних та 

колективних суб‘єктів. 

 

2.  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

Згідно зі ст. 102 Конституції України Президент України є главою 

держави і виступає від її імені, є гарантом державного суверенітету і 

територіальної цілісності, додержання Конституції, прав і свобод людини. 

Необхідно зазначити, що за період існування в Україні поста Президента 

(введено Законом "Про заснування поста Президента Української РСР" від 5 

липня 1991 р.) його правовий статус зазнав значних змін. Спочатку він визна-

чався як найвища посадова особа і глава виконавчої влади, потім як глава 

держави і глава виконавчої влади і, нарешті, тільки як глава держави
22

. 

                                           
22

 Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради. – 1996. – №30. – Ст. 141 
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Такий правовий статус Президента України зумовлений його 

повноваженнями щодо кожної з гілок влади. Взаємовідносини Президента 

України і Верховної Ради України визначені статтями 77, 85, 90, 93, 94, 111 та 

іншими Конституції України. Зокрема, Президент призначає чергові вибори до 

Верховної Ради (ст. 77); Верховна Рада призначає вибори Президента (ст. 85); 

Президент може достроково припинити повноваження Верховної Ради (ст. 90); 

йому належить право законодавчої ініціативи у Верховній Раді (ст. 93); 

процедура прийняття законів передбачає тісну взаємодію Президента і 

Верховної ради (ст. 94); Президент може бути усунений з поста Верховною 

Радою в порядку імпічменту (ст. 111). 

Взаємовідносини з виконавчою гілкою визначаються статтями 106, 112, 

113, 114, 115, 116, 118 та іншими Конституції України. Так, Президент України 

призначає за поданням Прем'єр-міністра України членів Кабінету Міністрів, 

керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих 

державних адміністрацій і припиняє їх повноваження на цих посадах (статті 

106, 114, 118); у випадках дострокового припинення повноважень Президента 

згідно зі статтями 108, 109, 110, 111 Конституції, його обов'язки покладаються 

на Прем'єр-міністра України (ст. 112); Кабінет Міністрів відповідальний перед 

Президентом і забезпечує виконання його актів (статті 113, 116); Кабінет 

Міністрів складає повноваження перед новообраним Президентом України (ст. 

115). Конституція передбачає процедуру контрасигнації стосовно актів 

Президента, виданих у межах повноважень, передбачених пунктами 3, 4, 5, 8, 

10, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24 ст. 106. Такі акти скріплюються підписами Прем'єр-

міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання. 

Взаємовідносини з гілкою Судової влади визначаються статтями 106, 

128, 131 та іншими Конституції України. Зокрема, Президент утворює суди у 

визначеному законом порядку (ст. 106); здійснює перше призначення особи на 

посаду професійного судді (ст. 128); призначає трьох членів Вищої ради 

юстиції (ст. 131). 

Таким Чином, Конституція України визначає місце і роль Президента 

України в умовах здійснення державної влади за принципом її поділу на 

законодавчу, виконавчу і судову. 

Найбільшим обсягом повноважень Президент України наділений у сфері 

виконавчої влади, їх можна поділити на три групи: а) формування виконавчої 

влади; б) визначення змісту і спрямування її функціонування; в) забезпечення 

законності у сфері державного управління. 

У межах повноважень щодо формування виконавчої влади Президент 

України: 

• призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в 

інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні 

грамоти дипломатичних представників іноземних держав; 

• призначає за згодою Верховної Ради України Прем'єр-міністра України; 

припиняє повноваження Прем'єр-міністра України та приймає рішення про 

його відставку; 
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• призначає за поданням Прем'єр-міністра України членів Кабінету 

Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а 

також голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження 

на цих посадах; 

• призначає половину складу Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення; 

 призначає на посади та звільняє з посад за згодою Верховної Ради 

України Голову Антимонопольного комітету України, Голову Фонду 

державного майна України, Голову Державного комітету телебачення і 

радіомовлення України; 

• утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем'єр-міністра 

України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в 

межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади; 

• призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних 

Сил України, інших військових формувань; 

• створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, 

для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні 

органи і служби. 

Для визначення змісту і напрямів функціонування виконавчої влади 

Президент України: 

• звертається із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної 

Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України; 

• представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво 

зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає 

міжнародні договори України; 

• очолює Раду національної безпеки і оборони України; 

• має право законодавчої ініціативи; 

• підписує закони, прийняті Верховною Радою України: 

• видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на 

території України; 

• скасовує акти Кабінету Міністрів України та акти Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим тощо. 

З метою забезпечення необхідних умов для здійснення Президентом 

України своїх конституційних повноважень і відповідно до п. 28 ст. 106 

Конституції України, Президентом утворено постійно діючий орган – 

Адміністрацію Президента України. 

Основними завданнями Адміністрації Президента України є: 

• організаційне, правове, консультативне, інформаційне і аналітичне 

забезпечення діяльності Президента України щодо реалізації ним повноважень 

гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержан-

ня Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, здійснення інших 

конституційних повноважень як глави держави; 

• сприяння Президентові України у забезпеченні узгодженого 

функціонування і взаємодії Кабінету Міністрів України, центральних та 
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місцевих органів виконавчої влади, а також у вирішенні кадрових та інших 

питань, віднесених до повноважень Президента України; 

• забезпечення взаємодії Президента України з Верховною Радою 

України, іншими органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування та об'єднаннями громадян; 

• організація підготовки та опрацювання проектів указів і розпоряджень 

Президента України, а також проектів законів, що вносяться Президентом 

України на розгляд Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи; 

• аналіз соціально-економічних, політичних та правових процесів у 

державі та внесення відповідних пропозицій Президентові України; 

• здійснення за дорученням Президента України та на виконання його 

повноважень як гаранта додержання Конституції України, прав і свобод 

людини і громадянина, контролю за додержанням актів законодавства України; 

• організація протокольних заходів, а також здійснення матеріально-

технічного та іншого забезпечення діяльності Президента України. 

Доручення Глави Адміністрації Президента України, першого заступника 

у визначених Президентом України межах та з питань, що належать до їхніх 

повноважень, є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади та їх 

посадовими особами. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Президент є особливим суб‘єктом адміністративного права. Він є 

фізичною особою, проте представляє інтереси держави і діє не особисто а за 

допомогою адміністрації президента – тобто є колективним суб‘єктом 

адміністративного права із повноваженнями, визначеними у Конституції. 

 

3. ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЯК СУБ’ЄКТИ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

Органи виконавчої влади посідають особливе місце у системі суб'єктів 

адміністративного права. По-перше, вони є основними (після Президента 

України) функціонально-галузевими носіями виконавчої влади в державі і 

статус органу виконавчої влади закріплюється за ними в нормативному 

порядку; по-друге, є найважливішою складовою органів державного управління 

і державного апарату в цілому (як відомо, державний апарат, крім органів 

державного управління, об'єднує управлінські структури законодавчої влади, 

органи правосуддя, прокуратури та інші державні органи); по-третє, вони 

об'єднані єдиним керівництвом і підпорядкуванням, внаслідок чого діють уз-

годжено і цілеспрямовано; по-четверте, кожен з органів даної системи 

наділений державою специфічною компетенцією у сфері державного 

управління і реалізації державної виконавчої влади; по-п'яте, система органів 

виконавчої влади справляє регулюючий вплив на всі сфери державного і 

суспільного життя; по-шосте, в рамках своєї компетенції органи виконавчої 

влади самостійні в організаційному та функціональному відношеннях; по-
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сьоме, здійснюється специфічний вид державної діяльності, яка за своїм 

юридичним змістом є виконавчо-розпорядчою. 

Виходячи з наведеного можна сформулювати визначення органу 

державної виконавчої влади. Ним буде носій державної виконавчої влади, що 

реалізує свою компетенцію в закріпленій сфері державного управління, і має 

юридичний (нормативне зафіксований) статус органу державної виконавчої 

влади. 

Органи виконавчої влади мають достатню кількість ознак, що дозволяють 

виділити їх з усієї системи органів державного управління. Аналіз сукупності 

органів державного управління свідчить, що одна їх частина визначена як 

органи виконавчої влади і даний статус закріплено за ними в нормативному 

порядку, друга – такого статусу не має. Більше того, визначити чіткі критерії, за 

якими законодавець одні органи державного управління наділяє статусом 

органу виконавчої влади, а інші не наділяє, досить складно. 

Отже можна сформулювати визначення органу державної виконавчої 

влади. Ним буде носій державної виконавчої влади, що реалізує свою 

компетенцію у закріпленій сфері державного управління і має юридичний 

(нормативне зафіксований) статус органу державної виконавчої влади
23

. 

Органи державної виконавчої влади класифікуються за такими 

критеріями: 

• за масштабом діяльності; 

• за порядком утворення; 

• за обсягом компетенції; 

• за місцем у державно-управлінській ієрархії. 

За масштабом діяльності органи виконавчої влади поділяються на:  

а) вищі;  

б) центральні;  

в) місцеві;  

г) спеціальні. 

До вищих належать органи, виконавчо-розпорядча діяльність яких 

поширюється на всю територію України. Таким органом є Уряд України — 

Кабінет Міністрів
24

. 

Стаття 113 Конституції України фіксує, що Кабінет Міністрів України є 

вищим органом у системі органів виконавчої влади. Він відповідальний перед 

Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у 

межах, передбачених у статтях 85, 87 Конституції. Кабінет Міністрів складає 

свої повноваження перед новообраним Президентом України. 

До його складу входять Прем'єр-міністр України, перший віце-прем'єр-

міністр, три віце-прем'єр-міністри, міністри. 

Прем'єр-міністр України призначається Президентом України за згодою 

більше ніж половини від конституційного складу Верховної Ради, а 

                                           
23

 Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України № 

1085/2010 від 09.12.2010 р. 
24

 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.: Юстиніан, 2007. – 288с. 
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персональний склад Кабінету Міністрів призначається Президентом України за 

поданням Прем'єр-міністра. 

Роботою Кабінету Міністрів керує Прем'єр-міністр. Він спрямовує її на 

виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, яка схвалюється 

Верховною Радою України, згідно з п. 11 ст. 85 Конституції. Прем'єр-міністр 

України входить із поданням до Президента про утворення, реорганізацію та 

ліквідацію міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, в межах 

коштів, передбачених Державним бюджетом на утримання цих органів. 

Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції: 

1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, 

здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції 

і законів України, актів Президента України; 

2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина; 

3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової 

політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, 

освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і приро-

докористування; 

4) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, 

науково-технічного, соціального і культурного розвитку України; 

5) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; 

здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до закону; 

6) розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує 

виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету 

України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання; 

7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної 

безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю; 

8) організує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності 

України, митної справи; 

9) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої 

влади; 

10) виконує інші функції, визначені Конституцією та законами України, 

актами Президента України; 

11) видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання. 

Акти Кабінету Міністрів підписує Прем'єр-міністр. 

Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають 

право заявити Президентові України про свою відставку. Відставка Прем'єр-

міністра України має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів 

України. Такі ж наслідки має прийняття Верховною Радою резолюції недовіри 

Кабінетові Міністрів. 

Центральний орган виконавчої влади в межах своїх повноважень на 

основі та на виконання актів законодавства видає накази, організує і контролює 

їх виконання. У випадках, передбачених законодавством, його рішення є 

обов'язковими для виконання іншими центральними та місцевими органами 

державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 
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представницькими органами, підприємствами, установами і організаціями 

незалежно від форм власності та громадянами, 

У разі потреби він може видавати спільні акти разом з іншими 

центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування та представницькими органами. 

Центральний орган державної виконавчої влади очолює керівник 

(міністр, голова, директор), якого призначає Президент України. Він має 

заступників, які призначаються відповідно до законодавства. Розподіл 

обов'язків між заступниками провадить керівник. 

Керівник здійснює керівництво дорученими йому сферами діяльності і 

несе відповідальність перед Президентом України та урядом України за стан 

справ у цих сферах, визначає ступінь відповідальності заступників і керівників 

підрозділів центрального органу виконавчої влади. 

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції 

центрального органу виконавчої влади, обговорення найважливіших напрямів 

його діяльності та розвитку галузі у ньому утворюється колегія у складі 

керівника, заступників керівника за посадою, а також інших керівних 

працівників. Членів колегії затверджує Кабінет Міністрів України. Рішення 

колегії проводяться в життя наказами по центральному органу виконавчої 

влади. 

У центральному органі виконавчої влади з урахуванням специфіки його 

діяльності можуть утворюватися й інші дорадчі та консультаційні структури. 

Склад цих структур і положення про них затверджує керівник. 

Центральний орган виконавчої влади є юридичною особою, має 

самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням 

Державного герба України і своїм найменуванням. 

Важливе значення для вдосконалення адміністративно-правового статусу 

центральних органів виконавчої влади має Указ Президента України від 13 

березня 1999 р. "Про зміни в системі центральних органів виконавчої влади 

України". Його прийнято з метою: 

• вдосконалення системи державного управління; 

• підвищення ефективності функціонування органів виконавчої влади; 

• посилення провідної ролі міністрів як головних суб'єктів розробки та 

реалізації державної політики у відповідних галузях і сферах діяльності; 

• поетапного впровадження адміністративної реформи в Україні. 

Місцеві органи виконавчої влади (місцеві державні адміністрації), як 

суб’єкти адміністративного права, на відповідній території забезпечують: 

1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, 

Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади; 

2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян; 

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного 

та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного 

проживання корінних народів і національних меншин — також програм їх 

національно-культурного розвитку; 

4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів; 
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5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; 

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування; 

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих 

відповідними радами повноважень. 

До спеціальних органів виконавчої влади належать поліція, Служба 

безпеки України тощо. 

Другий критерій, за яким класифікуються органи державної виконавчої 

влади, — порядок їх утворення. 

По-перше, це конкретні органи, які утворюються внаслідок прямої дії 

конституційних норм. Ними є Кабінет Міністрів і місцеві державні 

адміністрації. Якщо, наприклад, у будь-якій області України буде утворено 

новий район, то відповідно до ст. 118 Конституції для здійснення на його 

території виконавчої влади буде утворена місцева державна адміністрація. 

Ліквідація району спричинить і ліквідацію відповідної місцевої державної 

адміністрації. Утворення та ліквідація районів, встановлення та зміна їх меж, а 

також найменування і перейменування належать до повноважень Верховної 

ради України (ст. 85 Конституції). 

По-друге, це органи, які утворюються Президентом України. Згідно з п. 

15 ст. 106 Конституції України Президент України утворює, реорганізує і 

ліквідує за поданням Прем'єр-міністра України міністерства та інші центральні 

органи виконавчої влади. 

Третій критерій — це обсяг компетенції. На його основі виділяють: 

а) органи загальної компетенції, які здійснюють державне управління 

соціально-громадським комплексом на підвідомчій території у повному обсязі. 

Це Кабінет Міністрів та місцеві державні адміністрації; 

б) органи галузевої компетенції, які здійснюють управління окремими 

галузями, наприклад, Міністерство вугільної промисловості. Міністерство 

охорони здоров'я; 

в) функціональні органи або органи міжгалузевої компетенції, які 

здійснюють управління в межах однієї або кількох державних функцій, що 

передані в їх відання. Це, приміром. Міністерство фінансів. Державний комітет 

статистики, Міністерство праці та соціальної політики та ін. 

Четвертий критерій — становище державно-управлінської ієрархії. 

Відповідно до нього виділяються вищестоящі та нижчестоящі органи. 

Схема організації та взаємодії центральних органів виконавчої 

влади
25

: 

I. Міністерства: 

 Міністерство аграрної політики та продовольства України 

 Міністерство внутрішніх справ України 

 Міністерство екології та природних ресурсів України  

 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України  

 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України  

                                           
25
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 Міністерство закордонних справ України  

 Міністерство інфраструктури України  

 Міністерство культури України 

 Міністерство надзвичайних ситуацій України 

 Міністерство оборони України 

 Міністерство освіти і науки 

 Міністерство охорони здоров‘я України 

 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України  

 Міністерство соціальної політики України 

 Міністерство фінансів України 

 Міністерство юстиції України  

II. Центральні органи виконавчої влади:  

 Державна авіаційна служба України 

 Державна автотранспортна служба України 

 Державна архівна служба України 

 Державна виконавча служба України 

 Державна казначейська служба України 

 Державна митна служба України 

 Державна міграційна служба України 

 Державна пенітенціарна служба України  

 Державна податкова служба України  

 Державна пробірна служба України 

 Державна реєстраційна служба України  

 Державна санітарно-епідеміологічна служба України  

 Державна служба автомобільних доріг України  

 Державна служба геології та надр України  

 Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України 

 Державна служба експортного контролю України 

 Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України  

 Державна служба зв‘язку України 

 Державна служба інтелектуальної власності України  

 Державна служба молоді та спорту України 

 Державна служба морського та річкового транспорту України 

 Державна служба статистики України 

 Державна служба технічного регулювання України 

 Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за 

наркотиками 

 Державна служба України з питань захисту персональних даних 

 Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших 

соціально небезпечних захворювань 

 Державна служба фінансового моніторингу України 
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 Державне агентство водних ресурсів України 

 Державне агентство екологічних інвестицій України 

 Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України 

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами 

України  

 Державне агентство з питань науки, інновацій та інформації України 

 Державне агентство земельних ресурсів України 

 Державне агентство лісових ресурсів України 

 Державне агентство резерву України 

 Державне агентство рибного господарства України  

 Державне агентство України з питань кіно 

 Державне агентство України з управління державними корпоративними 

правами та майном  

 Державне агентство України з управління зоною відчуження 

 Державне космічне агентство України  

 Державна архітектурно-будівельна інспекція України 

 Державна екологічна інспекція України 

 Державна інспекція сільського господарства України 

 Державна інспекція техногенної безпеки України 

 Державна інспекція України з питань праці  

 Державна інспекція ядерного регулювання України 

 Державна фінансова інспекція України 

 Адміністрація Державної прикордонної служби України  

 Адміністрація Державної служби спеціального зв‘язку та захисту інформації 

 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України  

 Національне агентство з питань  підготовки та проведення в Україні 

фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації 

інфраструктурних проектів  

 Пенсійний фонд України  

 

III. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом: 

 Антимонопольний комітет України 

 Державний комітет телебачення і радіомовлення України 

 Фонд державного майна України  

IV. Центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України через відповідних членів 

Кабінету Міністрів України: 

1) через Першого віце-прем’єр-міністра України - Міністра економічного 

розвитку і торгівлі України: 

 Державна служба експортного контролю України  

 Державна служба статистики України 

 Державна служба технічного регулювання України 

 Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України 
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 Державне агентство з інвестицій та  управління  національними проектами 

України 

 Державне агентство резерву України 

 Державне агентство України з управління державними корпоративними 

правами та майном. 

2) через Віце-прем’єр-міністра України – Міністра інфраструктури України: 

 Державна авіаційна служба України 

 Державна автотранспортна служба України 

 Державна служба автомобільних доріг України  

 Державна служба зв‘язку України 

 Державна служба морського та річкового транспорту України 

 Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні 

фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації 

інфраструктурних проектів. 

3) через Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України: 

 Державна архітектурно-будівельна інспекція України. 

4) через Віце-прем’єр-міністра України – Міністра соціальної політики 

України: 

 Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України  

 Державна інспекція України з питань праці 

 Пенсійний фонд України. 

5) через Міністра аграрної політики та продовольства України: 

 Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України 

 Державне агентство земельних ресурсів України 

 Державне агентство лісових ресурсів України 

 Державне агентство рибного господарства України 

 Державна інспекція сільського господарства України. 

6) через Міністра внутрішніх справ України:  

 Державна міграційна служба України. 

7) через Міністра культури України: 

 Державне агентство України з питань кіно  

8) через Міністра надзвичайних ситуацій України: 

 Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України  

 Державне агентство України з управління зоною відчуження 

 Державна інспекція техногенної безпеки України. 

9) через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України:  

 Державна служба інтелектуальної власності України  

 Державна служба молоді та спорту України  

 Державне агентство з питань науки, інновацій та інформації України. 

10) через Міністра охорони здоров’я України: 

 Державна санітарно-епідеміологічна служба України  
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 Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за 

наркотиками 

 Державна служба  України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших 

соціально небезпечних захворювань. 

11) через Міністра екології та природних ресурсів України: 

 Державна служба геології та надр України 

 Державне агентство водних ресурсів України  

 Державне агентство екологічних інвестицій України 

 Державна екологічна інспекція України. 

12) через Міністра фінансів України:  

 Державна казначейська служба України 

 Державна митна служба України 

 Державна податкова служба України  

 Державна пробірна служба України  

 Державна служба фінансового моніторингу України  

 Державна фінансова інспекція України. 

13) через Міністра юстиції України: 

 Державна архівна служба України 

 Державна виконавча служба України 

 Державна пенітенціарна служба України 

 Державна реєстраційна служба України 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

В системі колективних суб‘єктів, органи виконавчої влади являють собою 

складну систему з вищих – центральних – місцевих органів влади. 

Значної уваги заслуговує система розподілу повноважень та взаємодії між 

центральними органами виконавчої влади, представленими міністерствами, 

службами, інспекціями та агентствами. 

 

4. ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ, ЯК СУБ’ЄКТИ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

Головною особливістю становища громадян як суб'єктів 

адміністративного права є те, що вони виступають як приватні особи, тобто 

реалізують свої особисті, загальногромадянські права та обов'язки у сфері 

державного управління, а не права та обов'язки виконавчо-розпорядчих органів, 

громадських організацій чи посадових осіб. 

Розглядати їх адміністративно-правовий статус найдоцільніше за 

допомогою аналізу:  

а) адміністративної правоздатності;  

б) адміністративної дієздатності;  

в) прав, які зумовлені адміністративним законодавством;  

г) адміністративно-правових обов'язків. 



 62 

Адміністративна правоздатність — це здатність мати суб'єктивні права 

та обов'язки, передбачені нормами адміністративного права. Вона виникає з 

народженням громадянина і припиняється з його смертю. 

Адміністративна правоздатність може бути повною або обмеженою. 

Обмеження правоздатності полягає в тому, що в результаті дії 

адміністративно-правових норм відбувається: 

1) звуження кола прав. У даному випадку конкретний громадянин 

повністю або частково позбавляється деяких прав, наданих йому особисто. 

Наприклад, позбавлення права керування транспортними засобами в 

результаті здійснення правопорушення, передбаченого ст. 130 КпАП 

(управління транспортними засобами в стані сп'яніння); 

2) покладання на громадян додаткових обов'язків. У цьому випадку на 

громадянина, поза його волею, в адміністративному порядку органом 

управління покладаються додаткові обов'язки. Такі обов'язки можуть бути 

персоніфікованими, тобто зверненими до конкретної особи, обов'язок відбувати 

таке адміністративне стягнення, як виправні роботи. Можуть мати загальний 

характер, наприклад, обов'язок дотримуватися певних правил при перебуванні в 

районах епідемій, епізоотій, екологічних катастроф; обов'язок дотримуватись 

режимних вимог при роботі з літературою обмеженого використання тощо. 

У будь-якому випадку обмеження правоздатності має винятково 

тимчасовий характер і може бути викликане лише однією з двох обставин. 

По-перше. Виникнення особливих умов здійснення Державного 

управління (стихійні лиха, епідемії, епізоотії, Умови цивільної оборони), коли 

на громадян в адміністративно-правовому порядку покладаються додаткові 

обов'язки і коли немає можливості реалізовувати певні права, передбачені 

нормами адміністративного права. 

По-друге, скоєння конкретним громадянином правопорушення, у зв'язку з 

чим на нього покладаються додаткові обов'язки або він позбавляється окремих 

прав. Громадянин, притягнений до адміністративної відповідальності, 

зобов'язаний виконати рішення компетентного державного органу про 

застосування до нього санкції, наприклад, сплатити штраф. Відносно певної 

категорії громадян (звільнених з місць позбавлення волі та визнаних особливо 

небезпечними рецидивістами; тих, хто відбуває покарання за тяжкі злочини; 

засуджених два і більше разів до позбавлення волі за будь-які навмисні 

злочини, звільнених від відбуття строку покарання з обов'язковим залученням 

до праці тощо встановлюється адміністративний нагляд, який являє собою 

систему обов'язків та обмежень щодо піднаглядних, які ґрунтуються на 

адміністративно-правових нормах. 

Громадянин, що вчинив правопорушення, може бути позбавлений певних 

прав (прав, зловживання чи порушення яких призвело до правопорушення). 

Так, порушення водіями транспортних засобів правил дорожнього руху (ст. 

122), перевезення людей (ст. 122), проїзду залізничних переїздів (ст. 123) тощо 

можуть спричинити позбавлення водіїв прав на керування транспортними 

засобами. Громадянин, позбавлений в адміністративному порядку свободи 

(підданий адміністративному арешту), через істотне обмеження свободи 
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пересування та особистої свободи взагалі не має можливості здійснювати свої 

окремі права в державному управлінні. 

Адміністративна правоздатність є основою адміністративної дієздатності. 

Адміністративна дієздатність — це здатність громадянина 

реалізовувати надані права і виконувати покладені на нього обов'язки. 

Здійснюючи свої права і обов'язки, громадяни вступають в 

адміністративно-правові відносини з виконавчо-розпорядчими органами. 

Адміністративно-правові відносини даного типу (громадянин — 

державний орган) виникають у зв'язку з: 

• реалізацією громадянином належних йому прав (призначення пенсії, 

вступ на навчання, на роботу, надання відпустки, збереження чи зміна прізвища 

у зв'язку з одруженням); 

• виконанням покладених на громадянина обов'язків (військового 

обов'язку; обов'язку, що виникає у зв'язку з отриманням паспорта: реєстрація 

постійного місця проживання, сплата мита за видачу паспорта; подання доку-

ментів на обмін паспорта, зобов'язання зберігати паспорт і сповіщати 

паспортну службу у разі його втрати; обов'язки, що виникають у зв'язку з 

отриманням права керувати автотранспортним засобом; придбанням зброї 

тощо); 

• порушенням органами управління або їх посадовими особами прав та 

інтересів громадян (відмова у прийомі на роботу у зв'язку з наявністю 

малолітніх дітей; відмова прийняти скаргу; незаконний арешт; притягнення до 

відповідальності; відмова у приватизації житла, гаража, дачі; 

відмова видати довідку, диплом, оформити документи; 

відмова приймати купюри дрібної вартості; відмова у збереженні місця 

роботи, житлової площі за громадянами, що проходять альтернативну 

(невійськову) службу тощо); 

• порушенням громадянином його правових обов'язків (порушення 

громадського порядку, правил користування міським транспортом, паспортних 

правил тощо); 

• поданням громадянином скарги, заяви з приводу недоліків у роботі 

державних закладів, підприємств, організацій (несвоєчасне проведення 

інвентаризацій; погане замають право на оплачувані перерви санітарно-

оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову 

оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному 

розмірі тощо. 

У адміністративно-правовій науці прийнято виділяти три групи прав 

громадян: а) соціально-економічні; б) політичні права і свободи; в) особисті 

права і свободи. 

Соціально-економічні права стосуються основ життя людей — право на 

працю, матеріальне забезпечення, право на освіту, на охорону здоров'я. Вони 

становлять основу правового становища громадян. 

Політичні права і свободи — це права на свободу думки, совісті, релігії, 

зібрань, мітингів, демонстрацій, об'єднання в політичні партії; право вносити 

пропозиції до державних органів і критикувати недоліки, оскаржувати в суді дії 
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посадових осіб; право на судовий захист. Сюди також належать право 

обиратися і бути обраним у ради будь-якого рівня; право на користування 

досягненнями культури, свободу наукової, технічної, художньої творчості. 

Особисті права і свободи — це права, які пов'язані з виконанням 

громадянами дій, спрямованих на задоволення особистих потреб
26

. 

Адміністративно-правові обов'язки громадян — це встановлені державою 

і адресовані громадянам вимоги діяти в певних рамках та межах. Вони 

витлумачені в адміністративно-правових нормах, які регламентують численні 

правила поведінки. 

В обов'язках закріплюється необхідне, належне ставлення громадян до: а) 

держави та її апарату; б) суспільства та його членів; в) власних інтересів. 

На території України поряд з її громадянами проживають іноземці. До 

іноземців законодавство України відносить осіб, які належать до категорії 

громадян іноземних держав і не є громадянами України, а також осіб без гро-

мадянства, тобто осіб, які не належать до громадян будь-якої держави. 

Конституція України ст. 26 закріплює за іноземцями ті ж права і свободи, 

що й за громадянами України, крім винятків, установлених самою 

Конституцією, законами і міжнародними угодами. 

Особливості їх адміністративно-правового статусу визначаються рядом 

спеціальних нормативних документів. Це, зокрема: Закон України "Про 

правовий статус іноземців" від 4 лютого 1994 р.; Постанова Кабінету Міністрів 

"Про тимчасовий порядок оформлення іноземним громадянам віз для 

перебування в Україні" від 26 лютого 1993 р.; Закон України "Про біженців" від 

24 грудня 1993 р. та інші. 

Аналіз нормативних документів показує, що права і свободи, встановлені 

для громадян України, рівною мірою стосуються й іноземних громадян. 

Іноземці мають ті ж права і свободи та виконують ті ж обов'язки, що і грома-

дяни України, якщо інше не передбачено Конституцією, законами, а також 

міжнародними договорами України. 

Іноземці є рівними перед законом незалежно від походження, соціального 

й майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, ставлення 

до релігії, роду і характеру занять, інших обставин. 

Однак адміністративна правомочність іноземців вужча за правомочність 

громадян України. Так, для них встановлені обмеження щодо реалізації права 

на працю, вони не можуть обиратися до державних органів, призначатися на 

певні посади. На них не покладається обов'язок несення військової служби. 

Обмеження адміністративної правомочності іноземців може бути 

викликане введенням відповідною державою обмеження прав і свобод для 

громадян України. Зокрема, якщо іноземною державою встановлено обмеження 

щодо реалізації прав і свобод громадян України, Кабінет Міністрів України 

може прийняти рішення про встановлення відповідного порядку реалізації прав 

і свобод громадян цієї держави на території України. Це рішення набирає 
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чинності після його опублікування. Воно може бути скасовано, якщо відпадуть 

підстави, за яких воно було прийнято. 

Іноземці можуть у встановленому порядку іммігрувати в Україну на 

постійне проживання або для працевлаштування на визначений термін, а також 

тимчасово перебувати на її території. 

Іноземці, які вчинили злочин, адміністративні або інші правопорушення 

несуть відповідальність на загальних підставах. 

Така в цілому загальна характеристика громадян України та іноземців як 

суб'єктів адміністративного права. 

 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

Громадян як суб‘єктів адміністративного права необхідно відрізняти від 

інших індивідуальних суб‘єктів – фізичних осіб. Головна особливість їх 

адміністративно-правового статусу полягає у громадянстві – правовому зв‘язку 

між людиною і державою, що значною мірою впливає на адміністративну 

правосуб‘єктність. 

 

5. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОБ’ЄДНАНЬ 

ГРОМАДЯН 

Конституція України в частині 1 ст. 36 чітко визначила, що громадяни 

України для здійснення і захисту своїх прав і свобод, а також задоволення 

політичних, економічних, культурних та інших інтересів мають право на 

об'єднання в політичні партії та громадські організації. Отже, на кон-

ституційному рівні в Україні закріплене існування двох видів об'єднань 

громадян. 

До громадських організацій частина 3 цієї ж статті Конституції відносить 

професійні спілки. Професійні спілки об'єднують громадян, пов'язаних 

спільними інтересами за родом їх професійної діяльності. Участь громадян у 

професійних спілках допускається тільки з метою захисту власних трудових і 

соціально-економічних прав та інтересів
27

. 

Конституція України (ч. 1 ст. 37) забороняє утворення і діяльність 

політичних партій і громадських організацій, програмні цілі або дії яких 

спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу 

насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності, 

підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, 

насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, 

посягання на права і свободи людини, здоров'я населення. 

Відповідно до частини 2 ст. 37 Конституції України, політичні партії та 

громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань. 

Крім цього. Конституція України (ч. 5 ст. 37) не допускає утворення і 

діяльність організаційних структур політичних партій в органах виконавчої та 

                                           
27
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судової влади, у виконавчих органах місцевого самоврядування, військових 

формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та 

інших державних установах та організаціях. 

Норми Конституції України, що стосуються об'єднань громадян, 

конкретизуються і деталізуються в інших законах і підзаконних актах. Їх 

сукупність (включаючи Конституцію) становлять специфічну систему і є 

законодавством про об'єднання громадян (ст. 5 Закону "Про об'єднання 

громадян" від 16 червня 1992 р.). 

До таких нормативних актів насамперед належать: 

• Закон "Про об'єднання громадян"; 

• Положення "Про порядок легалізації об'єднань громадян" від 26 лютого 

1993 р.; 

• Положення "Про порядок реєстрації символіки об'єднань" від 26 лютого 

1993 р.; 

• Закон "Про захист прав споживачів" у редакції від 12 травня 1991 р. 

(розділ 3 даного Закону прямо названо: 

Громадські організації споживачів (об'єднання споживачів)". У статтях 25 

і 26 визначаються цілі і права цих об'єднань); 

Аналіз нормативних актів, які регламентують діяльність громадських 

формувань в Україні дозволяє встановити головну відмінність їх 

адміністративно-правового статусу від адміністративно-правового статусу 

державних структур. Вона полягає в тому, що у відносинах з іншими 

суб'єктами права і між собою ці формування виступають виключно від 

власного імені і не мають державно-владних повноважень. Держава інтенсивно 

і цілеспрямовано регулює їх діяльність. Проте використовувані у цій сфері 

управлінські форми і методи істотно відрізняються від тих, які застосовуються 

щодо державних органів. 

Свій регулюючий вплив держава поширює тільки на ті повноваження 

громадських формувань, які реалізуються безпосередньо у взаємовідносинах з 

державними органами. Суть же такого регулювання зводиться до того, щоб, по-

перше, через норми адміністративного права закріпити повноваження 

громадських об'єднань у сфері державного управління, по-друге, створити 

реальні гарантії їх реалізації. 

Так, ст. 8 Закону "Про об'єднання громадян" передбачає, що держава 

забезпечує додержання їх прав і законних інтересів, а втручання державних 

органів та службових осіб у діяльність об'єднань громадян, як і втручання 

об'єднань громадян у діяльність державних органів, не допускається, крім 

випадків, передбачених законом; у ст. 25 Закону "Про захист прав споживачів" 

(у редакції від 15 грудня 1994 р.) міститься норма, що забезпечує об'єднанням 

споживачів підтримку з боку держави при здійсненні своїх прав. 

Важливою особливістю Закону "Про об'єднання громадян" є те, що його 

дія не поширюється на професійні спілки, а також на релігійні, кооперативні 

організації, об'єднання громадян, що мають основною метою одержання 

прибутків, комерційні фонди, органи місцевого та регіонального 

самоврядування (в тому числі ради і комітети мікрорайонів, будинкові, 
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вуличні, квартальні, сільські, селищні комітети), органи громадської 

самодіяльності (народні дружини, товариські суди тощо), інші об'єднання 

громадян, порядок створення і діяльності яких визначається відповідним 

законодавством. 

Закон дає визначення об'єднання громадян. Згідно зі ст. 1 об'єднанням 

громадян є добровільне громадське формування, створене на основі єдності 

інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод. 

У зв'язку з цим, треба зазначити, що законодавець обмежує коло осіб, які 

можуть виступати засновниками .об'єднань громадян. 

Засновниками громадських організацій можуть бути громадяни, яким  

виповнилося 18 років і які є: а) громадянами України; б) громадянами інших 

держав; в) особами без громадянства. Стосовно віку засновників молодіжних і 

дитячих організацій зроблено виняток. Ними можуть бути особи, що досягай 

15-річного віку
28

. 

З цього випливає, що засновувати об'єднання громадян (політична партія, 

або громадська організація) можуть виключно фізичні особи. Юридичним 

особам у такому праві законодавець відмовив. 

Членство в об'єднаннях громадян регламентується ст. 12 цього Закону. 

Відповідно до неї, членами політичних партій можуть бути тільки фізичні 

особи — громадяни України, які досягай 18-річного віку. 

Членами громадських організацій можуть бути особи, яким виповнилося 

14 років. Вік членів молодіжних та дитячих організацій встановлюється їх 

статутами. Законодавець нічого не говорить про громадянство членів громад-

ських організацій. Проте, орієнтуючись на ст. 11, слід визнати, що ними можуть 

бути громадяни будь-якої держави і особи без громадянства. 

Крім фізичних осіб, у діяльності громадських організацій можуть брати 

участь колективні члени. Такі випадки повинні передбачатись їх статутами. 

Передбачаючи різноманітні обмеження щодо членства, чинне 

законодавство категорично забороняє встановлення і застосування будь-яких 

обмежень прав і свобод людини і громадянина у зв'язку з належністю чи 

неналежністю до об'єднань громадян (ст. 7). 

Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання 

громадян. Належність чи неналежність до об'єднання громадян не може бути 

підставою для обмеження прав і свобод або для надання державою будь-яких 

пільг і переваг. 

Вимога про зазначення в офіційних документах щодо членства (участі) у 

тому чи іншому об'єднанні громадян не допускається, крім випадків, 

передбачених законами України. 

Забороняється відмова у прийнятті або виключення з політичної партії 

особи в зв'язку з її статтю або національною належністю. Обмеження щодо 

перебування у політичних партіях окремих категорій громадян встановлюються 

Конституцією та законами України. 
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Чинне законодавство передбачає кілька видів об'єднань громадян та 

вказує на критерії, за якими здійснюються їх розмежування. Такими критеріями 

є: 

• мета створення і діяльності; 

• територіальний масштаб діяльності; 

• спосіб обліку членів; 

• шлях легалізації (легалізація — офіційне визнання); 

• вік, досягши якого дозволяється бути членом об'єднання громадян. 

Види об'єднань: 

1. Залежно від цілей створення і діяльності об'єднання громадян 

визнається: а) політичною партією; б) громадською організацією. При цьому 

назва об'єднання (рух, конгрес, асоціація, фонд, союз тощо) для вирішення 

даного питання не має значення. 

Під політичною партією розуміють об'єднання прихильників певної 

загальнонаціональної програми суспільного розвитку, для яких головною 

метою є
29

: 

• участь у виробленні державної політики; 

• формування органів влади; 

• формування органів місцевого самоврядування; 

• представництво у складі органів влади і органів місцевого 

самоврядування (ст. 2). 

Громадська організація — це об'єднання громадян для забезпечення і 

захисту власних законних соціальних, економічних, творчих, вікових, 

національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів. 

 

ВИСНОВКИ З П’ЯТОГО ПИТАННЯ: 

Серед об‘єднань громадян, як колективних суб‘єктів адміністративного 

права необхідно виділити: політичні партії та громадські організації. Значно 

більший вплив на державне управління мають політичні партії, які 

переслідують політичну мету у своїй діяльності. Це проявляється в тому, що 

отримавши більшість голосів партія може організовувати здійснення 

державного управління, керуючись власною програмою розвитку держави. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Отже. як ми з‘ясували у лекції адміністративне право наділяє 

правосуб‗єктністю велике коло учасників соціальних зв‘язків, про що свідчить 

велика кількість управлінських відносин у суспільстві, а система суб‘єктів 

адміністративного права складніша, ніж система суб‘єктів будь-якої іншої 

галузі права. 
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Суб‘єктами адміністративного права є й органи виконавчої влади, а також 

внутрішні частини їх апарату, і органи громадських організацій, діяльність яких 

регулюється правом, і адміністрація підприємств, установ і організацій, такі як, 

наприклад, факультет, цех, відділення лікарні. Суб‘єктами адміністративного 

права є громадяни, особи без громадянства, іноземці. Причому правове 

становище суб‘єктів одного рівня неоднакове. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

При опрацюванні даної теми необхідно використовувати рекомендовану 

літературу. Необхідно звернути увагу на правосуб‘єктність та її складові 

елементи. При розгляді питань про індивідуальних і колективних суб‘єктів 

необхідно чітко розрізняти особливості їхнього статусу та ролі у здійсненні 

державного управління. Підкреслимо, що знання про основні положення, 

викладені у лекції доцільно розширити шляхом самостійної роботи по 

підготовці до семінарського заняття, керуючись робочою навчальною 

програмою дисципліни. Окрему увагу слід приділити ключовим словам і 

поняттям, опрацюванню нормативних актів МВС та інформації з офіційних 

сайтів органів державної влади щодо змін та особливостей їх адміністративно-

правового статусу. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ 

Головною метою лекції є: вивчення адміністративної відповідальності за 

законодавством України як виду юридичної відповідальності, зокрема її ознак, 

принципів, особливостей настання та перспектив удосконалення 

адміністративно-деліктного законодавства. 

 

ВСТУП 

Сьогоднішня лекція розпочинає курс адміністративної відповідальності, 

як важливої складової сучасного предмету адміністративного права. Без 

належного вивчення питань лекції вам буде дуже важко засвоїти наступні теми 

курсу, зокрема особливої частини. 

Інститут адміністративної відповідальності, як і інші складові 

адміністративного примусу, має досить тривалу історію розвитку, яка може 

бути розділена на історію законодавства про адміністративну відповідальність 

та історію наукових поглядів про нього. Зрозуміло, що довший шлях у своєму 

розвитку пройшло саме законодавство про адміністративну відповідальність, 

після виникнення та використання якого у практичній діяльності органів влади 

почали з‘являтися і наукові теорії щодо даного виду правозастосовної 

діяльності. Проте це не свідчить, що науковці, зокрема, поліцеїсти одразу після 

видання того або іншого акта, який закріплював право органів управління на 

накладення на підданих стягнень у позасудовому порядку, вдавалися до 

доктринального дослідження змісту та особливостей таких повноважень. 

Скоріше навпаки, більшість із них зазначеного питання у своїх працях не 

торкалася. Подібний стан справ, на нашу думку, був пов‘язаний із недостатнім 

рівнем наукової розробки теорії юридичної відповідальності, внаслідок чого 

вчені не бачили ніякої різниці між такими важливими для сучасних 

правознавців термінами як злочин та проступок, нічого не говорили про 

особливості і специфіку позасудових (адміністративних) стягнень, які, до речі, 

у ті часи мало чим відрізнялися від тих, які застосовувалися за вчинення 

злочинів. 

 

1. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЇЇ 

ОЗНАКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

У державній програмі боротьби зі злочинністю до найбільш небезпечних 

соціальних негараздів в Україні зараховано небувале зростання кількості 

правопорушень, зумовлених кризовими явищами у політичному та економічному 

розвитку, в усіх сферах суспільного життя, правовим нігілізмом, фактичною 

відсутністю контролю за підприємницькою та іншого роду діяльністю. Все це 

вимагає вжиття з боку держави великомасштабних заходів, що мали б забезпечити 

у найближчі роки зміцнення законності та правопорядку, значне зменшення 

кількості правопорушень. 

Для вирішення поставлених завдань використовуються різноманітні 
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засоби переконання, а в разі необхідності – і заходи державного примусу. У 

боротьбі з правопорушеннями, особливо у сфері безпеки дорожнього руху, 

встановленого порядку управління, громадського порядку, важливе місце 

належить заходам адміністративного примусу, зокрема адміністративній 

відповідальності. 

Велике значення адміністративної відповідальності відносин пояснюється 

перш за все тим, що адміністративні проступки є одним з найпоширеніших 

видів порушень. ―Це найбільш поширений вид юридичної відповідальності, до 

якої щорічно притягуються десятки мільйонів громадян. Боротьба з 

адміністративними проступками запобігає здійсненню більш тяжких 

правопорушень – злочинів‖.  

Велика кількість і незначна шкідливість цих проступків потребує 

порівняно простого застосування заходів реагування. ―Говорячи про 

реформування адміністративного права, неможливо залишити поза увагою, 

такий важливий інститут як адміністративна відповідальність
30

. 

Адміністративна відповідальність не позбавлена уваги як з боку науковців, так і 

з боку законодавця. Кількість змін, які постійно вносяться до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення, невдовзі перевищить кількість статей 

самого Кодексу. Водночас ціла низка питань цього інституту так і залишається 

без вирішення і належного правового регулювання. Саме тому нині йдеться про 

необхідність – прийняття нового Кодексу України про адміністративні 

проступки, який врегулював би всі важливі питання цього правового 

інституту‖.  

У чинному законодавстві відсутнє визначення адміністративної 

відповідальності, по-різному її трактує й наука адміністративного права. 

Насамперед мова йде про численні концепції щодо змісту й сутності 

відповідальності. Відсутність нормативного визначення адміністративної 

відповідальності породжує юридичні колізії, прикладом яких може служити 

дискусія відносно правової природи та правомірності застосування фінансових 

санкцій . 

Проблемам адміністративної відповідальності присвячено багато 

досліджень, головним питанням яких є визначення цього поняття. Однак слід 

зазначити, що й нині не склалося єдиного розуміння юридичної 

відповідальності. 

Існуючи загальнотеоретичні та галузеві визначення юридичної 

відповідальності ґрунтуються на виділенні якоїсь однієї ознаки цього явища, 

яка, на думку їх авторів, є головною, визначальною. Проте оскільки юридична 

відповідальність – це складне, багатогранне явище, яке охоплює відповідні 

норми права, що містять санкції, правопорушення з їх статичними елементами 

(об‘єкт, об‘єктивна сторона, суб‘єкт, суб‘єктивна сторона), діяльність 

правозастосовчих органів та їх посадових осіб, такий підхід не може дати 

повного уявлення про нього. 

                                           
30

 Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України: Навч-метод. посіб. – Одеса: Юр. 

література, 2002.  



 74 

Вчені не мають одностайної думки й щодо виділення визначальної ознаки 

юридичної відповідальності, внаслідок чого виникли дві взаємовиключні точки 

зору з цього питання. 

Прибічники першої точки зору виділяють у змісті юридичної 

відповідальності об‘єктивний державно-правовий момент, вважаючи, що вона є 

реакцією санкцій правових норм, а також наслідком застосування до 

правопорушників заходів примусу. 

На думку представників другої точки зору, головним у змісті юридичної 

відповідальності є суб‘єктивний момент. Вони вважають, що юридичну 

відповідальність слід розуміти як обов‘язок винної особи потерпати через 

застосовувані до неї міри покарання. Так, С. Братусь критикує прибічників 

першої точки зору за надмірну ―криміналізацію‖ юридичної відповідальності, 

висловлюючи думку, що розуміння останньої як реалізації санкцій правових 

норм, пов‘язаних з примусом, з несприятливими для правопорушників 

наслідками, не дозволяє правильно оцінити застосування різноманітних 

―відповідних‖ заходів майнового характеру, суть яких полягає у примушуванні 

до виконання того обов‘язку, який не був виконаний. Його загальний висновок 

зводиться до того, що юридична відповідальність – це обов‘язок, який 

виконується примусово та існував раніше або виник заново внаслідок скоєння 

правопорушення. 

З точки зору І.Галагана, юридична відповідальність є заходом державного 

примусу, покарання (стягнення, що накладається на винного у скоєнні 

правопорушення) і дістає прояву у застосуванні до нього санкцій правових 

норм. На його думку, вона завжди настає за винне порушення суб‘єктом його 

правових обов‘язків. Наведена ознака відрізняє цю відповідальність від інших 

заходів державного примусу, які не є реакцією держави на правопорушення, 

наприклад запровадження карантину. Юридична відповідальність пов‘язана з 

державним та громадським осудом дій винної особи. Вона завжди 

супроводжується заподіянням їй негативних наслідків. 

Виходячи зі змісту ознак юридичної відповідальності, І. Галаган 

сформулював визначення адміністративної відповідальності. На його погляд, 

це застосування до винних у скоєнні адміністративних проступків у 

встановленому порядку уповноваженими на те органами та посадовими 

особами адміністративних стягнень, що сформульовані у санкціях 

адміністративних норм, які містять державний та громадський осуд цих осіб 

та їх протиправних дій, що дістає прояву у негативних для них наслідках, які 

вони повинні виконати і які спрямовані на їх покарання, виправлення та 

перевиховання, а також на охорону суспільних відносин у сфері державного 

управління. 

В.К. Колпаков під адміністративною відповідальністю розуміє – один з 

видів юридичної відповідальності, правові наслідки вчинення 

адміністративного проступку, що полягає в застосуванні до винного 

державного примусу у вигляді адміністративного стягнення, яке накладається 

компетентним органом.  

С.Т. Гончарук вважає, що адміністративна відповідальність – це 
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специфічна форма негативного реагування з боку держави в особі її 

компетентних органів на відповідну категорію протиправних проявів 

(передусім адміністративних проступків), згідно з якою особи, що скоїли ці 

правопорушення, повинні дати відповідь перед повноважним державним 

органом за свої неправомірні дії і понести за це адміністративні стягнення в 

установлених законом формах та порядку.  

На думку І.П. Голосніченка, адміністративна відповідальність є 

обов’язком особи, яка скоїла адміністративний проступок, нести 

відповідальність за свої протиправні дії у межах встановленого законом 

стягнення . 

Один з провідних російських вчених-адміністративістів Д.М. Бахрах 

зазначає, що ―… адміністративна відповідальність – це особливий вид 

юридичної відповідальності, якій властиві усі ознаки останньої (вона настає 

на підставі норм права, за порушення правових норм, конкретизується 

юрисдикційними актами компетентних органів, пов’язана з державним 

примусом).з іншого боку, адміністративна відповідальність є складовою 

адміністративного примусу й має усі його властивості (здійснюється у рамках 

позаслужбової підлеглості)
31

 . 

На думку Л.В. Коваля ―… адміністративна відповідальність – це 

репресивний вид відповідальності, де покарання має характер особистого 

зазнання кари, а вольовий вплив спрямовується на свідомість правопорушника з 

метою певного психічного переживання ним кари, подолання певних мотивів, 

які мають схилити до поведінки, що узгоджується з правовими приписами.  

Автори підручника ―Адміністративне право України‖ подають це поняття 

у широкому розумінні: ―під адміністративною відповідальністю слід розуміти 

накладення на правопорушників загальнообов’язкових правил, які діють у 

державному управлінні, адміністративних стягнень, що тягнуть за собою для 

цих осіб обтяжливі наслідки матеріального чи морального характеру‖. 

Обґрунтований розгляд у філософській та юридичній літературі 

відповідальності у широкому розумінні зумовив появу концепції 

відповідальності у позитивному та ретроспективному аспектах. Втім питання 

співвідношення ретроспективного та позитивного аспектів у адміністративній 

відповідальності є одним з дискусійних у науці адміністративного права. У 

літературних джерелах висловлені й інші точки зору щодо адміністративної 

відповідальності. 

Багатоаспектність та відсутність чіткого визначення поняття 

адміністративної відповідальності зумовили появу тлумачень ―про 

адміністративну відповідальність як застосування будь-якого з чотирьох видів 

адміністративного примусу (розгляд адміністративної відповідальності у 

широкому розумінні)‖. Вона також визнається формою державного осуду, що 

дістає прояв у впливі відповідних органів державного управління та посадових 

осіб на правопорушників у межах санкцій адміністративно-правових норм. Так, 

В.М. Манохін та Д.М. Бахрах під адміністративною відповідальністю 
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розуміють ―реалізацію не тільки стягнень, а й правовідновлювальних заходів та 

заходів припинення‖; О.Є. Луньов і Є.В. Додін – не лише адміністративних 

стягнень, а й правовідновлюючих заходів та заходів припинення; Ю.М. Козлов – 

стягнень і адміністративно-поновлюваних з заходів; Б.М. Лазарєв, Н.Г. 

Саліщева, М.С. Студенікіна – лише адміністративних стягнень‖. 

Отже, виникає потребу у чіткому розмежуванні поняття адміністративної 

відповідальності та заходів адміністративного примусу. Так, основною ознакою 

протиправного проступку є протиправність діяння, за яке і настає 

відповідальність у вигляді стягнення. Різні примусові заходи, які 

застосовуються у зв‘язку з адміністративним проступком, а також не у зв‘язку з 

протиправним проступком, але до вирішення справи по суті, не є 

відповідальністю. Втім слід зазначити, що при порушенні правил дорожнього 

руху, в разі коли вилучається посвідчення водія,  відсторонення від керування 

транспортним засобом,  порушник починає відчувати на собі ті моральні 

(матеріальні) незручності, які в сучасній науці адміністративного права 

відносять лише до наслідків застосування адміністративних стягнень. Це 

питання є дискусійним та недостатньо опрацьованим в науці адміністративного 

права.  

На наш погляд, з кожним з цих авторів можна погодитись, але частково; 

вважаємо найбільш вдалим тлумачення адміністративної відповідальності, що 

запроваджене В.К. Колпаковим, котрий підтримує позицію С.Т. Гончарука щодо 

визначення адміністративної відповідальності через суб‘єктивні та об‘єктивні 

підходи. ―Адміністративну відповідальність, – пише він, – можна розглядати 

у двох аспектах: перспективному (позитивному) – як відповідальність ―взагалі‖, 

тобто безособово, як абстрактний обов‘язок, що існує незалежно від факту 

скоєння правопорушення; як позитивний фактор попередження правопорушень; 

ретроспективному – як результат конкретного протиправного вчинку, який 

реально наступає щодо правопорушника у вигляді адміністративного 

стягнення‖. Тому, на нашу думку, ―… адміністративна відповідальність – це 

специфічне реагування держави на адміністративне правопорушення, що 

полягає в застосуванні уповноваженим органом або посадовою особою 

передбаченого законом стягнення до суб’єкта правопорушення”. 

Розбіжності у поглядах все-таки мають конструктивний характер 

розуміння суті адміністративної відповідальності. Вони містять не стільки 

теоретичне та методологічне значення, скільки прикладне, практичне. 

Розуміння адміністративної відповідальності як діяльності державних органів з 

застосування заходів примусу зумовлює  розширене тлумачення 

адміністративно-юрисдикційних функцій. При цьому розуміння 

адміністративної відповідальності лише як обов‘язку перетерпіти несприятливі 

для себе наслідки свого порушення позбавляє її матеріального змісту, який 

полягає в застосуванні до правопорушників заходів державного примусу і 

правопорушник ―відповідає перед державою за неправомірну поведінку‖. 

Відповідальність – це покладений на когось або взятий на себе обов‘язок 

відповідати за певну ділянку роботи, за чиїсь вчинки, слова. Згідно з п. 22 ч. 1 

ст. 92 Конституції України адміністративна відповідальність встановлюється 
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виключно законами нашої держави. Крім того, вона настає як перед органами 

державного управління, так і перед судом, тоді як кримінальна відповідальність 

– лише перед судом, а дисциплінарна – у порядку службової підлеглості. 

Адміністративна відповідальність є одним з елементів адміністративного 

примусу, для якого характерні риси, загальні для усіх видів примусу. Водночас 

адміністративний примус має свої особливості, насамперед пов‘язані з тим, що 

він спрямований на охорону суспільних відносин, які регулюються, як правило, 

нормами адміністративного права і для захисту яких потрібен примусовий 

вплив з боку держави. Суть адміністративного примусу полягає в тому, що це 

державно-правовий психічний або фізичний вплив на громадян чи посадових 

осіб, спрямований на те, щоб спонукати їх до встановлених правом правил. 

‖Держава, уповноважені нею органи мають право застосовувати легалізований 

примус від імені всього суспільства, підкоряючи членів спільноти встановленим 

ним правилам, навіть якщо вони розходяться з їх переконаннями‖. А його 

метою є запобігання адміністративним проступкам, забезпечення суспільної 

безпеки, покладення краю правопорушенням, покарання порушників. 

До 50-х рр. у юридичній літературі панувала двочленна класифікація 

заходів адміністративного примусу. Дослідники виділяли адміністративні 

стягнення та інші заходи адміністративного примусу, примусові за своєю 

природою, але позбавлені характеру покарання. У 1956 р. М.І. Єропкін 

обґрунтував тричленну класифікацію. На його думку, усі заходи 

адміністративного примусу поділяють на адміністративно-запобіжні; заходи 

адміністративного припинення; адміністративні стягнення (адміністративну 

відповідальність). Як явище правової дійсності, вона характеризується двома 

видами ознак. По-перше, – це ознаки, властиві юридичній відповідальності в 

цілому (основні); по-друге, – ознаки, що відмежовують адміністративну 

відповідальність від інших видів юридичної відповідальності (похідні). 

 Основні ознаки адміністративної відповідальності полягають в тому, що 

вона: є засобом охорони встановленого державою правопорядку; нормативно 

визначена і полягає в застосуванні (реалізації) санкцій правових норм; є 

наслідком винного антигромадського діяння; супроводжується державним і 

громадським осудом правопорушника і вчиненого ним діяння; пов‘язана з 

примусом, з негативними для правопорушника наслідками (морального або 

матеріального характеру), яких він має зазнати. Існуюча нині санкція 

адміністративний арешт та пропонована розробниками проекту Кодексу про 

адміністративні проступки – громадські роботи, на наш погляд, містить в собі 

також певні наслідки і фізичного характеру; реалізується у відповідних 

процесуальних формах
32

. 

Похідні ознаки адміністративної відповідальності визначаються її 

юридичною природою. Вони є такими: її підставою є не тільки адміністративне 

правопорушення (проступок), а й порушення норм інших галузей права у 

випадках, прямо передбачених чинним законодавством; вона полягає в 

                                           
32

 Комзюк А.Т. .Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник. –Х.: Ун-т внутр. справ, 

1998 . 
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застосуванні до винних адміністративних стягнень. У ст. 23 КУпАП зазначено, що 

адміністративне стягнення є мірою відповідальності (ст. 29 Проекту Кодексу про 

адміністративні проступки); право притягнення до адміністративної 

відповідальності надано багатьом державним органам та їх посадовим особам. 

Повний їх перелік міститься в розділі 3 (ст.ст. 218 – 244) КУпАП; законодавством 

встановлено особливий порядок притягнення до адміністративної 

відповідальності (складання протоколу, збирання і оцінка доказів, винесення 

постанови тощо); адміністративна відповідальність урегульована нормами 

адміністративного права, що містять переліки адміністративних стягнень та 

органів, уповноважених їх застосовувати (переважно це позасудовий вид правової 

відповідальності, однак у випадках, коли ―… адміністративні провини за своїм 

складом близькі до злочинів, заходи адміністративної відповідальності можуть 

застосовуватися в судовому порядку‖. Право встановлення адміністративної 

відповідальності має досить широке коло суб‘єктів.  

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 
Підсумовуючи розгляд першого питання, слід зазначити, що сучасна 

адміністративно-правова наука України не дає однозначного визначення 

адміністративної відповідальності.  

На нашу думку, адміністративна відповідальність – це специфічне 

реагування держави на адміністративне правопорушення, що полягає в 

застосуванні уповноваженим органом або посадовою особою передбаченого 

законом стягнення до суб‘єкта правопорушення. 

 

2. НОРМАТИВНА ОСНОВА АДМІНІСТРАТИВНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Нормативну основу даного виду юридичної відповідальності становить 

адміністративно-деліктне законодавство.  

Соціальна цінність адміністративно-деліктного законодавства полягає в 

тому, що, по-перше, його норми визначають модель бажаної законослухняної 

поведінки значного кола суб‘єктів права, по-друге, закріплюють межі діяльності 

державних органів та посадових осіб, уповноважених застосовувати заходи 

адміністративної відповідальності.  

Вітчизняне законодавство про адміністративну відповідальність 

становлять Кодекс України про адміністративні правопорушення, Митний 

Кодекс, Кодекс торговельного мореплавства, Закон України ―Про приватизацію 

державного майна‖, Закон України ―Про засади запобігання і протидії 

корупції‖, а також інші нормативно-правові акти.   

Систематизація законодавства про адміністративні правопорушення 

розпочалася з прийняттям Основ законодавства Союзу РСР та союзних 

республік (1980 р), які поклали шлях до кодифікації законодавства про 

адміністративні правопорушення та адміністративну відповідальність і як 

закономірний результат цього процесу -  введення в дію Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (1 червня 1985 р.) та інших союзних 
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республік, зокрема, Кодексу РРФСР (20 червня 1984 р)
33

.  

Прийняття Кодексів замінило собою сотні розрізнених нормативних 

актів, які регулювали питання адміністративної відповідальності, вперше 

кодифікувало норми про підстави та порядок застосування цього виду 

юридичної відповідальності, визначило систему та компетенцію суб‘єктів 

адміністративної юрисдикції. Їх прийняття та застосування дозволило більш 

ефективно протидіяти адміністративним правопорушенням, упорядкувати 

адміністративно-юрисдикційну діяльність.  

Після розпаду Союзи РСР законодавство про адміністративні 

правопорушення розвивалося схожими напрямами, які обумовлювалися, по-

перше, загальними рисами соціально-економічного буття; по-друге, 

спорідненими витоками та процесами побудови та реформування національних 

правових систем; по-третє, особливостями національної правосвідомості та 

правової культури. 

Особливе місце серед нормативно-правових джерел адміністративної 

відповідальності них належить Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, прийнятому  7 грудня 1984 року. 

Зазначений законодавчий акт складається із 5 розділів, 33 глав і 

понад 350 статей. Він кодифікував законодавство про 

адміністративну відповідальність і значно розвинув його. Разом з 

матеріальними нормами, системою стягнень, складами 

правопорушень та ін., кодекс містить значну кількість 

адміністративно-процесуальних норм, що регулюють провадження у 

справах про адміністративні правопорушення. 
Треба погодитися з думкою В.К. Колпакова про те, що КУпАП є 

головним джерелом адміністративної відповідальності з таких причин:  

1) це найзначніший за обсягом акт, що регулює адміністративну 

відповідальність; 

2) він регулює загальні питання відповідальності  (систему 

стягнень, підстави та причини їх застосування); 

3) у багатьох актах прямо наводиться посилання на положення 

КупАП, які мають загальний характер (ст.121 Митного кодексу 

України. Провадження у порушеннях митних правил у частині, що не 

регулює МК, здійснюється відповідно до законодавства про 

адміністративні правопорушення). 
 Треба визнати, що вітчизняне законодавство інтенсивно оновлюється, 

встановлюючи правові відносини, які відповідають новій суспільно-

економічній формації. Нині черга дійшла й до реформування кодифікованих 

правових  актів, які регулюють правоохоронні відносини. На черзі 

реформування адміністративно-деліктного законодавства: в даний час на базі 
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чинного Кодексу про адміністративні правопорушення розроблено та надано на 

розгляд наукової громадськості та практиків  проект Кодексу України про 

адміністративні проступки. На наш погляд, цей проект містить більше новел, 

обумовлених збільшенням видів адміністративної відповідальності, наприклад, 

адміністративних стягнень. Так, поряд з тими, що існували раніше, – 

пропонуються нові  види стягнень: громадські роботи, зупинення дії ліцензії на 

певний вид господарської діяльності, анулювання ліцензії на певний вид 

господарської діяльності, тимчасова заборона (зупинення) окремих видів 

діяльності об‘єднань громадян, примусовий розпуск (ліквідація) об‘єднань 

громадян, скасування державної реєстрації суб‘єктів підприємницької 

діяльності, розширена кількість видів суб‘єктів адміністративної 

відповідальності (юридичних осіб, об‘єднань громадян), запропоноване поняття 

співучасті
34

.  

Необхідність посилення дієздатності держави, як ключової позиції нової 

стратегії реформ, потребує поступового переосмислення ідейних цінностей і 

правових положень, реформування та трансформування юридичних інститутів. 

Важливе місце у цих процесах посідають інститути адміністративного права, 

які у Концепції адміністративної реформи в Україні і програмних документах 

щодо її впровадження розглядаються як практичні інструменти досягнення 

поліпшення економічного та соціального становища, зміцнення законності та 

правопорядку, утвердження в Україні принципів верховенства права, 

справедливості та гуманізму, пріоритету прав та свобод людини і громадянина, 

розбудови правової держави і встановлення громадянського суспільства.         

Слушною є думка професора І.П. Голосніченка, який вказує, що 

―…вдосконалення адміністративно-деліктного законодавства вказало на ряд 

проблем, що виникають в процесі реформування правового інституту 

адміністративної відповідальності, повноти кодифікації, права на встановлення 

адміністративної відповідальності, системи Кодексу України про 

адміністративні проступки, переосмислення поняття адміністративного 

проступку, розширення кола його суб‘єктів, обґрунтування необхідності нових 

видів стягнення, переосмислення правових засад провадження в справах про 

адміністративні правопорушення.‖ 

Поділяючи цей погляд зазначимо, що прийняття нової редакції КУпАП 

повинно відбутися лише за умов  вирішення цих та деяких інших проблемних 

питань кодифікації. 

Ми вважаємо, що розв‘язання цього складного питання необхідно, на нашу 

думку, проводити з урахуванням положень Концепції адміністративної 

реформи, затвердженої відповідним Указом Президента України № 810 від 

22.07.99р. 

Зазначений правовий акт передбачає комплексний підхід до вирішення 

проблем кодифікації норм адміністративного права за окремими 

інституціонально-правовими напрямками, наприклад передбачається 
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розробити: 

– Кодекс про адміністративні проступки; 

– Адміністративно-процесуальний (процедурний) кодекс; 

– Закони про етику державних урядовців та ін. 

 
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Кодифікація адміністративно-деліктного законодавства є достатньо складним 

завданням законодавця, вирішення якого надасть органам адміністративної 

юрисдикції правомірно застосовувати законодавство про адміністративну 

відповідальність, а особам, що притягуються до неї, – реальну можливість 

ефективно захищати свої права. 

 

3. ВІДМЕЖУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ВІД ІНШИХ ВИДІВ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Адміністративну відповідальність не можна сприймати інакше ніж у 

контексті з іншими видами відповідальності, бо синтезуючим началом тут 

виступає необхідність відповідати за власні дії, протиправні вчинки, брати на 

себе вину за їхні наслідки. 

Необхідно підкреслити, що адміністративна відповідальність – це інститут 

адміністративного права, який традиційно притаманний цій галузі права країн 

СНД та Балтії.  Законодавство країн  Європи передбачає дещо інші відносини 

ніж, наприклад, законодавство України, яке  серед правопорушень виділяє 

злочини та проступки, а також адміністративну та кримінальну 

відповідальність.  

У зв'язку з цим виникає потреба дати правову оцінку адміністративної 

відповідальності з метою з'ясування її місця серед інших видів 

відповідальності, розглянути питання про розмежування адміністративного 

проступку, з одного боку, й злочину, цивільного делікту та дисциплінарного 

проступку, з іншого.  

Зіставляючи адміністративний проступок і відповідальність за нього, 

злочин та кримінальну відповідальність, спостерігаємо чимало спільних ознак. 

Так, обидва види відповідальності зближені між собою за своїм юридичним 

складом, адже вони каральні, репресивної спрямованості й публічного 

характеру. Ідентичними є елементи складів адміністративного проступку та 

злочину, спостерігається схожість у формах, сутності санкцій (у тому числі й 

адміністративних та кримінальних штрафів) обох видів відповідальності. Все це 

ускладнює розмежування, яке має не тільки суто науковий інтерес, а й 

практичне значення. 

У той же час аналіз чинного законодавства й практики його застосування 

дозволяє виділити певні критерії розмежування адміністративного проступку й 

злочину, а отже, й відповідних видів відповідальності 

Головним з них є ступінь, міра суспільної небезпеки (шкідливості). 

У Кримінальному кодексі України (ч.1 ст.11) передбачено, які суспільно 

небезпечні правопорушення є злочинами. Оскільки злочинними законодавцем 

визнані не всі суспільно небезпечні діяння, тим самим не виключається 
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існування суспільно небезпечних (шкідливих) діянь, які не тягнуть за собою 

кримінальної відповідальності, а можуть бути віднесені до інших видів 

правопорушень, зокрема до адміністративних, учинення яких передбачає 

адміністративну відповідальність
35

. 

Таким чином, законодавцем пропонується спосіб розмежування 

адміністративного правопорушення та злочину – обсяг, ступінь суспільної 

небезпеки (шкідливості), властивої обом видам протиправних діянь. 

Більшість адміністративних правопорушень, за вчинення яких 

передбачається застосування адміністративних санкцій, відрізняються від 

злочинів, за які передбачається застосування кримінальних покарань, меншим 

ступенем суспільної небезпеки (шкідливості), відсутністю значної шкоди для 

суспільства, які завдають йому злочини. 

Різний ступінь суспільної небезпеки (шкідливості), завданої певним 

суспільним відносинам адміністративним проступком та злочином, можна 

продемонструвати шляхом порівняння дрібного хуліганства (ст.173 КУпАП 

України) та хуліганства (ст.296 КК України). 

Правопорушення вчиняються у галузі громадського порядку. Проте під час 

учинення кримінально караного хуліганства спостерігається більша 

―дезорганізація суспільних відносин‖, ніж при дрібному хуліганстві, оскільки в 

першому випадку дії правопорушника, маючи брутальний характер, виражають 

його явну неповагу до суспільства, іноді поєднуються з винятковим цинізмом 

чи особливою зухвалістю тощо. Дрібне ж хуліганство полягає у нецензурній 

лайці в громадських місцях, в образливому чіплянні до громадян та інших 

подібних діях, які порушують громадський порядок і спокій громадян. 

Якісними і кількісними ознаками, що підвищують ступінь суспільної 

небезпеки (шкідливості) діяння, зумовлюючи кримінальну відповідальність, є: 

1) шкода, її істотний характер. Так, дрібне розкрадання державного або 

колективного майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення, розтрати чи 

зловживання службовим становищем, якщо вартість викраденого не перевищує 

трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян, кваліфікується  як 

адміністративне правопорушення – дрібне розкрадання (ст.51 КУпАП України), 

у разі перевищення вказаного розміру – як таємне викрадення чужого майна 

(крадіжка) (ст.185 КК України). 

2) продовжуваність та систематичність протиправних діянь. Якщо дії, що 

вважаються дрібним хуліганством (ст. 173 КУпАП), – нецензурна лайка в 

громадських місцях, образливе чіпляння до громадян – носять брутальний, 

продовжувальний у часі характер, то вони кваліфікуються як кримінально каране 

хуліганство (ст. 296 КК). Адміністративне правопорушення, передбачене ст. 181-

1 КУпАП, – заняття проституцією – кваліфікується як злочин, коли носить 

систематичний характер (303 КК); 

3) спосіб учинення правопорушення: активний чи пасивний. Так, під 

адміністративним проступком ―злісна непокора законному розпорядженню або 

вимозі працівника поліції, члена громадського формування з охорони 
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громадського порядку, військовослужбовця‖ (ст. 185 КУпАП) слід розуміти 

відмову від виконання наполегливих, неодноразово повторюваних розпоряджень 

чи вимог, пов‘язаних з виконанням працівниками поліції, членами громадського 

формування з охорони громадського порядку, військовослужбовцями їх 

обов‘язків з охорони громадського порядку. Злісна ж непокора, яка проявляється в 

активній протидії (фізичному опорі) здійсненню цими суб‘єктами повноважень 

щодо охорони громадського порядку, кваліфікується як злочин, передбачений ст. 

342 КК України; 

4) час учинення правопорушення (дрібне розкрадання шляхом крадіжки у 

нічний час або в умовах жнив посилює завдану шкоду, перетворює його на 

злочин). 

Адміністративна відповідальність відрізняється від цивільно-правової, як 

реакції на цивільні делікти. На відміну від адміністративної, цивільно-правова 

відповідальність настає за суспільно нешкідливі протиправні посягання на 

врегульовані нормами цивільного права майнові та пов‘язані з ними немайнові 

відносини у сфері цивільного обігу. Їй притаманна ―компенсаційна мета‖ (хоча 

іноді цивільно-правові норми передбачають каральну спрямованість окремих 

санкцій, наприклад штрафів ), яка полягає у відшкодуванні збитків шляхом 

сплати в позовному порядку штрафу, що має грошово-відшкодувальний 

характер. Відшкодування здійснюється на користь потерпілої особи, якщо 

цивільний делікт призвів до порушення суб‘єктивного права, або на користь 

сторони договору, права якої порушено, якщо має місце порушення 

об‘єктивного права
36

. 

Специфіка характеру відповідальності зумовлює й суб‘єктний склад – 

суб‘єктами цивільно-правової відповідальності можуть бути і фізичні, і юридичні 

особи. У цивільно-деліктних правовідносинах суб‘єкти рівноправні, чого ―нема в 

адміністративно-правових правовідносинах‖. 

Особливістю цивільно-правової відповідальності, якщо порівняти з 

адміністративною, є можливість її виникнення як за наявності, так і за відсутності 

вини (відповідальність при випадковому заподіянні шкоди джерелом підвищеної 

небезпеки). 

Існують певні особливості процедури притягнення особи до адміністративної 

відповідальності (на відміну від кримінальної та цивільно-правової) – органи 

юрисдикції, строки давності, строки розгляду справ тощо. 

На практиці трапляються випадки помилкового ототожнення 

адміністративної та дисциплінарної відповідальності, що пояснюється 

використанням норм адміністративно-процесуального права при застосуванні 

дисциплінарних стягнень. Відмінність між цими видами юридичної 

відповідальності полягає у специфіці об‘єктів посягань, суб‘єктів 

відповідальності, видів та процедури застосування санкцій. 

Дисциплінарна провина як підстава дисциплінарної відповідальності полягає 

у порушенні встановлених службових обов‘язків, правил внутрішнього трудового 
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розпорядку, трудової дисципліни особами, що перебувають у трудових 

відносинах з підприємствами, установами, організаціями. Для притягнення до 

дисциплінарної відповідальності потрібна наявність: трудових відносин і відносин 

службового підпорядкування. Дисциплінарні проступки не мають суспільно 

небезпечного (шкідливого) характеру. Склади таких діянь у законодавстві не 

визначено, що зумовлює вільний розсуд адміністрації при їх кваліфікації. 

Дисциплінарні проступки тягнуть дисциплінарну відповідальність за 

підлеглістю, на підставі правил внутрішнього трудового розпорядку, 

спеціальних положень, статутів тощо. Справи розглядаються, а дисциплінарні 

стягнення застосовуються владою керівництва, без правоохоронних органів, 

але за. правилами і методами адміністративного процесу, що й зумовлює 

помилкове ототожнення. Ознаки дисциплінарної відповідальності відрізняють 

її від адміністративної й свідчать про самостійний характер кожної з них. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Адміністративна відповідальність є самостійним видом юридичної 

відповідальності: вона відрізняється від інших видів правової відповідальності за 

змістом, ознаками, об‘єктами посягань, суб‘єктним складом та процедурою 

притягнення особи до відповідальності. 

 

4. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО 

АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ПРОЕКТІ 

КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОСТУПКИ 

Необхідність посилення дієздатності держави, як ключова позиція нової 

стратегії реформ, потребує поступового переосмислення ідейних цінностей і 

правових положень, реформування і трансформування юридичних інститутів. 

Своє місце у цьому процесі посіли інститути адміністративного права, які є 

практичним інструментом поліпшення економічного й соціального становища, 

зміцнення законності та правопорядку, утвердження в Україні принципів 

верховенства права, справедливості та гуманізму, пріоритету прав і свобод 

людини й громадянина, розбудови правової держави і становлення 

громадянського суспільства. 

Важливим серед них є інститут адміністративної відповідальності, 

центром якої є Кодекс України про адміністративні правопорушення. На жаль, 

чинний КУпАП поволі втрачає своє значення як інструмент забезпечення 

законності й не відповідає умовам нової адміністративної ідеології, 

започаткованої в Концепції адміністративної реформи в Україні, положення 

якої покладені в основу реформування державного управління відповідно до 

Указу Президента України № 810 від 22.07.1998 ―Про заходи щодо 

впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні‖. З огляду на це, 

Концепцією адміністративної реформи передбачено розробку нового КУпАП, 

проект якого активно обговорюється вченими-юристами і практичними 

працівниками юридичних установ. 

Запропонований проект Кодексу України про адміністративні проступки, 

безумовно, є кроком до демократизації адміністративно-деліктних відносин, 
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усунення перешкод на шляху системних перетворень і ринкової трансформації 

економіки, реалізації відповідних положень Концепції адміністративної 

реформи в Україні. Утім, на мій погляд, він містить деякі суперечливі 

положення, не завжди адекватно реагує на зміни акцентів у державотворенні і 

не завжди враховує конкретні вимоги до посилення дієздатності держави. 

Кодекс не позбавлений перекручувань щодо подальшого і послідовного захисту 

прав людини і громадянина, зміцнення інституту приватної власності, 

стимулювання підприємництва, активного формування ринкового світогляду 

населення
37

. 

Обставини зазначеного типу можна розподілити за кількома групами: по-

перше, це суперечності, що виникають під час реалізації концептуальних 

положень Кодексу; по-друге, суперечності між нормами самого проекту 

Кодексу, а також між нормами проекту Кодексу і чинним законодавством; по-

третє, недостатнє врахування суспільної практики щодо оцінки окремих діянь і 

визначення параметрів державного реагування на них; по-четверте, 

термінологічні неточності; по-п‘яте, неточності технічного характеру. 

У статті 11 проекту, що дає визначення адміністративного проступку, на 

відміну від ст. 9 чинного КУпАП, серед його ознак не названо винність. Утім, 

подальші статті прямо зазначають, що особа підлягає адміністративній 

відповідальності за порушення, стосовно яких установлено її вину (ст.10); 

розкривають форми вини ( проступок скоєно умисно чи з необережності, ст.12 і 

13); вказують на винність як необхідну ознаку проступків, скоєних 

юридичними особами (ст.12 і 15)  

Виходячи з наведеного, доцільно включити ознаку винності у ст.11 

―Поняття адміністративного проступку‖ і викласти її першу частину у такій 

редакції: ―Адміністративним проступком визнається протиправне, винне 

(умисне або необережне) діяння, яке посягає на права та свободи людини і 

громадянина, права колективів, конституційний лад України, громадський 

порядок, власність, установлений порядок управління і за яке передбачена 

адміністративна відповідальність‖. 

На позначення колективних суб‘єктів адміністративної відповідальності у 

проекті вживається термін ―юридичні особи‖. Слід зауважити, що суб‘єктами 

адміністративних правовідносин, у тому числі й адміністративно-деліктних, є 

не тільки юридичні особи. Вони лише частка колективних суб‘єктів. Не є, 

наприклад, юридичними особами об‘єднання громадян, що легалізувалися 

шляхом повідомлення. Саме тому, замість терміна ―юридичні особи‖, 

пропонується вживати терміни ―колективи‖, ―колективні особи‖, ―колективні 

суб‘єкти‖. 

З метою більш чіткого відображення особливостей винності фізичних і 

колективних осіб пропонується стаття ―Суб‘єкти адміністративного 

проступку‖, викладену в такій редакції: ―Суб‘єктами адміністративного 

проступку є фізичні і колективні особи. Фізичні особи є суб‘єктами 

адміністративного проступку з 16-річного віку у разі його вчинення умисно або 
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з необережності. Колективні особи є суб‘єктами адміністративного проступку з 

моменту їх легалізації. Вина колективної особи визначається заздалегідь 

незаконністю вчиненого нею. За своєю формою вина колективної особи є 

умисною‖. 

Юридичні суперечності викриваються під час аналізу ст.19 

―Відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія 

дисциплінарних статутів, за вчинення адміністративних проступків‖.  

Перш за все неможливо нести ―відповідальність за адміністративні 

проступки‖ за дисциплінарними статутами. Відповідальність неадекватна 

стягненню і залишається адміністративною у всіх випадках. Може бути 

застосований лише особливий захід примусу, тобто міра відповідальності, 

скажімо, дисциплінарне стягнення
38

.  

По-друге, назва статті свідчить, що суб‘єктами відповідальності є особи, 

―…на яких поширюється дія дисциплінарних статутів‖. У той же час ч. 1 статті 

вказує лише на військовослужбовців, призваних на збори 

військовозобов‘язаних, осіб рядового і начальницького складів органів 

внутрішніх справ та податкової поліції державної податкової служби. Таким 

чином, за її межами залишаються інші категорії службовців, на яких 

поширюється дія дисциплінарних статутів. Це співробітники служби безпеки, 

державної охорони, прокуратури тощо. З огляду на це, пропонуємо назву і ч. 1 

ст.19 викласти у такій редакції: ―Стаття 19. Відповідальність осіб, на яких 

поширюється дія дисциплінарних статутів‖ До осіб, на яких поширюється дія 

дисциплінарних статутів, за вчинення адміністративних проступків 

застосовуються заходи, передбачені цими статутами‖. 

Доцільно також викласти окремою частиною наведеної статті положення 

щодо неможливості застосування до осіб, на яких поширюється дія 

дисциплінарних статутів, деяких видів адміністративних стягнень. 

Статтю 24 ―Необхідна оборона‖ доречно змінити на статтю ―Необхідна 

протидія‖. Як відомо, оборона – це сукупність засобів, необхідних для відсічі, 

опору. Захист відповідних правовідносин не завжди можна розглядати як 

оборону. Таким чином, термін ―протидія‖ є більш точним. На підставі цього 

пропонується ст.24 ―Необхідна протидія‖ викласти у такій редакції: ―Стаття 24. 

―Необхідна протидія‖. – Не є адміністративним проступком дія, хоч і 

передбачена цим Кодексом, але вчинена в стані необхідної протидії, тобто при 

захисті прав і свобод громадян, колективів, громадського порядку, власності, 

встановленого порядку управління від протиправного посягання шляхом 

заподіяння особі, що посягає, шкоди, якщо при цьому не було допущено 

перевищення меж необхідної протидії. Перевищенням меж необхідної протидії 

визнається явна невідповідність застосованих заходів характеру і суспільній 

небезпечності посягання‖. 

Відповідно до чинного КУпАП гл. 2 ―Адміністративний проступок і 

адміністративна відповідальність‖ містить ст. 9 ―Поняття адміністративного 

проступку‖, але не містить відповідної статті щодо адміністративної 
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відповідальності. Відсутність нормативного визначення адміністративної 

відповідальності породжує юридичні колізії, прикладом яких може служити 

дискусія стосовно правової природи і правомірності застосування фінансових 

санкцій
39

. 

Продовжуючи нашу тему, необхідно зауважити, що невідповідності 

принципового характеру, на наш погляд, містяться у нормах, що передбачають 

застосування до правопорушників заходів примусу. Так, побудова гл. 3 

―Адміністративне стягнення‖ і формулювання ст. 29 ―Мета адміністративного 

стягнення‖ дають змогу вважати, що стягнення – це не тільки міра 

відповідальності, а ще й єдина міра відповідальності. У той же час у ст. 5 

йдеться про ―заходи примусу‖ за адміністративні проступки; у ст. 55 – про 

―заходи впливу‖ за вчинення адміністративних проступків.  

З наведеного випливає, що мірою відповідальності за скоєння 

адміністративного проступку є не тільки адміністративне стягнення, а ще й інші 

примусові заходи впливу. Такий висновок підтверджується змістом ст. 541 

―Порядок звільнення від адміністративної відповідальності і від стягнення 

внаслідок зміни обстановки‖. Вона передбачає можливість звільнення окремо 

від відповідальності і окремо – від стягнення.  

Розширення спектра примусових заходів, що є мірою відповідальності, не 

є достатньо обґрунтованим. Доцільно однозначно вказати на те, що мірою 

відповідальності є стягнення, зафіксоване в КУпАП. Досягти цієї мети можливо 

шляхом включення статті ―Адміністративна відповідальність‖. Розуміючи 

труднощі даного питання, вважаємо за можливе запропонувати зміст нової 

статті: ―Адміністративна відповідальність – це примушення особи, що вчинила 

адміністративний проступок, нести передбачені КУпАП адміністративні 

стягнення‖
40

. 

Доречними, на наш погляд, виявилися б зміни у ст. 55 ―Заходи впливу, 

що застосовуються до неповнолітніх‖, якою пропонується здійснення за 

неповнолітніми нагляду з боку громадських утворень і трудових колективів. 

Зміст поняття, що визначається терміном ―нагляд‖, не включає засоби, які 

застосовуються з профілактично-виховною метою трудовими колективами і 

громадськими організаціями. Щодо цих суб‘єктів доречно вжити термін ―на 

виховання‖, а до їх переліку віднести педагогічні колективи (мова йде про 

неповнолітніх, значна кількість яких перебуває саме у педагогічних, а не 

трудових колективах). Виходячи з цього дану частину ст. 55 пропонуємо 

викласти у такій редакції: ―передати неповнолітнього під нагляд батьків або 

осіб, які їх замінюють, а також на виховання трудового, педагогічного 

колективу або громадської організації за їх згодою‖. 

Вважаємо, бажано уникати термінів з репресивним забарвленням, таких 

як ―допит‖ (ст. 630, 631, 632, 636, 647); ―суворого‖ (ст.3, 5, 50). Наприклад, 

слова ―суворого додержання законності‖ (ст.5) доречніше замінити на 
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―безумовного додержання законності‖. 

Наявність у проекті Кодексу ст.542 ―Порядок звільнення від 

адміністративної відповідальності з передачею особи під нагляд громадської 

організації або трудового колективу‖ вимагає доповнення Загальної частини 

(найімовірніше гл. 2 ―Адміністративний проступок і адміністративна 

відповідальність‖) статтею, що встановлює таку передачу, як засіб впливу. Її 

можлива назва: ―Звільнення фізичної особи від адміністративної 

відповідальності або від адміністративного стягнення з передачею на виховання 

громадської організації або трудового колективу‖
41

. 

Наявність згаданої статті узгоджується зі ст.3 ―Запобігання 

адміністративним проступкам‖ і вимогами Послання Президента України до 

Верховної Ради України ―Україна: поступ у XXI століття. Стратегія 

економічного та соціального розвитку на 2000 – 2004 роки‖ щодо істотного 

посилення громадського контролю як важливого механізму забезпечення прав і 

свобод людини. 

 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

Розроблення і обговорення проекту Кодексу України про адміністративні 

проступки є одним з основних етапів реформування адміністративного права. 

Однак, незважаючи на існування подібного проекту, остаточний варіант його 

можливий лише після запровадження у життя нових Кримінального та 

Цивільного кодексів України та проведення відповідної роботи по узгодженню 

з ними положень КУпАП. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Адміністративну відповідальність можна розглядати як універсальний 

засіб охорони суспільних відносин, які регулюються різними галузями права – 

конституційним, цивільним, трудовим, господарським, фінансовим, власне 

адміністративним. Іншими словами, законодавство про адміністративні 

проступки – це своєрідний збірник санкцій значної частини галузевих правових 

норм. Цим обумовлюється значення адміністративної відповідальності не 

тільки як адміністративно-правового інституту, але і як складової всієї правової 

системи держави. 

Важливо також підкреслити, що адміністративні проступки – одні з 

найпоширеніших із всіх видів правопорушень. Велика кількість і невелика 

шкідливість (кожного окремо) цих проступків потребує порівняно простого 

порядку застосування заходів реагування. До того ж для виявлення порушень 

загальнообов‘язкових правил частіш за все потрібні не юридичні, а  спеціальні 

технічні, економічні, санітарні, агрономічні та інші знання.  

Чинне законодавство про адміністративні правопорушення досить велике 

за обсягом та дуже нестабільне. Кодекс України про адміністративні 

правопорушення – один з нормативних актів, до яких найчастіше вносяться 

зміни та доповнення. Особливо інтенсивно положення КпАП почали 
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змінюватися після проголошення незалежності України. Все це створює певні 

труднощі в застосуванні адміністративно-правових норм, негативно 

позначається на діяльності адміністративно-юрисдикційних органів, 

забезпеченні законності застосування заходів відповідальності за вчинені 

правопорушення, що в умовах побудови правової держави неприпустиме. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

При підготовці даної теми необхідно використовувати рекомендовану 

літературу та законодавство. Слід звернути увагу на сучасний зміст поняття 

адміністративна відповідальність та його відмінність від поняття юридичної 

відповідальності. При розгляді питань про альтернативи адміністративної 

відповідальності, доречно користуватися законодавством. Знання про основні 

положення теми, викладені у лекції доцільно розширити в ході самостійної 

підготовки до семінарського заняття, керуючись робочою навчальною 

програмою дисципліни. Окрему увагу слід приділити ключовим словам і 

поняттям та опрацюванню нормативних актів МВС до теми. 
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ПІДЗАКОННІ ПРАВОВІ АКТИ 

Акти Президента України та Верховної Ради України  
13. Про Концепцію державної політики у сфері боротьби з 

організованою злочинністю: Указ Президента України № 1000/2011 від 

21.10.2011 р. // Урядовий кур'єр від 29.10.2011 – № 201. 

14. Про невідкладні заходи з подолання бідності: Указ Президента 

України № 274/2010 від 26.02.2010 р. // Урядовий кур‘єр від 05.03.2010 – № 42. 

15. Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування: Указ Президента України від 07 лютого 

2008 р. // Офіційний вісник Президента України. – 2008.– № 5.–Ст. 207 

16. Про стратегію сталого розвитку «Україна-2020»: Указ Президента 

України від12.01.2015 // Офіційний вісник Президента України. – 2015. № 2.– 
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Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України 

18. Про  утворення  територіальних  органів  Національної  поліції  та  

ліквідацію територіальних  органів Міністерства внутрішніх справ: Постанова 

Кабінету Міністрів України від від 16.09.2015 № 730. 
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19. Про затвердження Положення  про  Національну поліцію: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877.  

20. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ 
Головною метою лекції є: вивчення адміністративного правопорушення 

як центральної категорії адміністративної відповідальності, визначення 

співвідношення понять: делікт – правопорушення – проступок, ознак 

правопорушення, особливостей юридичного складу. 

 

ВСТУП 

Сьогоднішня лекція продовжує курс адміністративної відповідальності, 

як важливої складової сучасного предмету адміністративного права. Без 

належного вивчення питань лекції вам буде дуже важко засвоїти наступні теми 

курсу, зокрема особливої частини. 

Протиправна поведінка є антиподом правової поведінки. Протиправною 

поведінкою вважають поведінку, що характеризується порушенням норм права. 

Одним із видів такої поведінки і є правопорушення. Кожне правопорушення – 

конкретне, оскільки його чинить конкретний індивідуальний або колективний 

суб‘єкт у певний час, у певному місці. 

Правопорушення є посяганням не на закон, а на ті умови, які породили 

цей закон, на ті суспільні інтереси, які знайшли в ньому своє вираження, на ті 

суспільні відносини, які закріплюються і охороняються ним (правопорядок). 

Отже, для успішного сприйняття питань лекції налаштуйтеся на 

інтенсивну працю. 

 

1. Поняття адміністративного правопорушення за законодавством 

України 

Поняття адміністративного правопорушення закріплено у ст. 9 КУпАП. 

Відповідно до цієї норми адміністративним правопорушенням (проступком) 

визначається протиправна винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, 

яка посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи 

громадян, на встановлений порядок управління і за яку законодавством 

передбачено адміністративну відповідальність
42

. 

Як видно з цього визначення, адміністративному правопорушенню 

властиві такі загальноправові ознаки: 

- це дія чи бездіяльність, тобто діяння, а не думки, бажання чи інші 

подібні прояви психічної діяльності людей. Це акт вольової поведінки. Він 

                                           
42

 Кодекс України про адміністративні правопорушення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/ 
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вміщує в собі два аспекти поведінки: діяльність чи бездіяльність. Дія – це 

активне невиконання обов‘язків, законних вимог, а також порушення заборони 

(наприклад, порушення правил полювання, невиконання водіями вимог 

працівника поліції про зупинку транспортного засобу). Бездіяльність – це 

пасивне невиконання обов‘язків (наприклад, невиконання правил пожежної 

безпеки, невжиття землекористувачами або землевласниками на закріплених за 

ними земельних ділянках заходів щодо знищення дикорослих конопель чи 

снотворного маку). Часто одні й ті самі обов‘язки можуть бути порушені як дією, 

так і бездіяльністю (наприклад, порушення правил охорони водних ресурсів). 

- антигромадська спрямованість (цю ознаку дехто ототожнює з 

суспільною небезпекою або суспільною шкідливістю). 

- протиправність (подібне діяння завжди посягає на 

загальнообов‘язкові правила, встановлені тим чи іншим нормативним актом. Ці 

нормативно-правові акти можуть належать не тільки до адміністративного 

права, але й до інших галузей права. Принципово, що дотримання відповідних 

норм охороняється заходами адміністративної відповідальності. Це, крім 

адміністративного, можуть бути норми конституційного, фінансового, 

цивільного, трудового та інших галузей права. Так, при безбілетному проїзді не 

виконується угода перевезення, при ухиленні від оплати податку – норми 

фінансового, податкового права. Дія, яка не є протиправною, не може 

утворювати адміністративного правопорушення і тягти за собою 

адміністративну відповідальність. 

- винуватість (у деяких вчених винність) визначає, що діяння скоєне 

умисно або з необережності. Наявність вини – обов‘язкова ознака 

адміністративного правопорушення, відсутність вини виключає визнання дії 

адміністративним правопорушенням, у тому числі за його формальної 

протиправності. Наприклад, неосудний громадянин порушує правила, 

установлені для пішоходів. 

- адміністративна караність (подібне протиправне, винне діяння буде 

визнане адміністративним проступком тільки тоді, коли за його вчинення 

законодавством передбачено адміністративну відповідальність). 

Крім цього, адміністративним правопорушенням властивий ще цілий ряд 

характерних ознак, які утворюють їх юридичні склади. 

Слід зауважити, що залежно від юридичних властивостей розрізняють 

ознаки як такі, що мають юридичне значення, і які такого значення не мають 

(наприклад, зріст, захоплення особи, яка вчинила дрібне хуліганство). У свою 

чергу юридично значущі ознаки можуть входити до юридичного складу 

правопорушення (так звані конструктивні ознаки), інші ж з них до складу не 

входять (наприклад, обставини, що пом‘якшують чи обтяжують 

відповідальність). 

Ознаки адміністративного правопорушення слід відокремлювати від його 

юридичного складу. Розуміння цього питання має не стільки теоретичне, 

скільки практичне значення. За наявності всіх ознак може бути відсутнім склад 

адміністративного правопорушення, що виключає законність притягнення до 

адміністративної відповідальності. Наприклад, порушення правил дорожнього 
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руху особою, яка не досягла 16-річного віку, свідчить про скоєння ним 

адміністративного правопорушення, але ця особа не підлягає адміністративній 

відповідальності
43

. Тому що в її діях немає складу адміністративного 

правопорушення, суб‘єктом його визнаються особи, які досягли на момент 

скоєння адміністративного правопорушення 16-річного віку. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Адміністративним правопорушенням (проступком) визначається 

протиправна винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає 

на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на 

встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено 

адміністративну відповідальність. Сучасні вчені-адміністративісти пропонують 

розмежовувати поняття проступку і правопорушення. 

 

2. Юридичний склад адміністративного правопорушення 

 

Поняття складу адміністративного правопорушення. Вчення про склад 

правопорушення є одним із центральних у адміністративно-правовій науці і має 

велике практичне значення.  

По-перше, воно сприяє виявленню найбільш істотних ознак 

антигромадських діянь, їхньому розмежуванню і встановленню справедливих 

санкцій;  

по-друге, допомагає правовим органам правильно кваліфікувати 

правопорушення й обирати адекватні їм заходи впливу;  

по-третє, дозволяє зрозуміти закон, допомагає навчанню юристів і 

правовому вихованню громадян. 

Так що ж таке склад проступку? Як він співвідноситься із самим 

правопорушенням? 

Адміністративне правопорушення – це конкретне діяння (факт, явище, 

подія), що відбулося (мало місце) у реальній дійсності. 

Склад адміністративного правопорушення – це абстрактний опис 

діяння (події, факту, явища). Такий опис являє собою фіксацію в законі 

найбільш типових, що частіше за все трапляються, характерних ознак 

проступку. Це опис ще не зробленого, а тільки передбачуваного або можливого 

діяння. 

Таким чином, під складом адміністративного правопорушення 

розуміється встановлена адміністративним законодавством сукупність 

об'єктивних і суб'єктивних ознак, за наявності яких діяння вважається 

адміністративним правопорушенням. 

Кодекс України про адміністративні правопорушення визнає відсутність 

у діянні складу (сукупності суб'єктивних і об'єктивних ознак) 

                                           
43

 Мінка Т.П. Особливості правового статусу іноземців та осіб без громадянства за законодавством 

України // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. – 

Дніпропетровськ, 2000. – № 2. – С. 84–90. 
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адміністративного правопорушення як обставини, що виключає провадження у 

справах про адміністративні правопорушення. Це рівнозначно визнанню того, 

що діяння без таких ознак не є проступком. 

Так, п. 1 ст. 247 КУпАП (обставини, що виключають провадження в 

справі про адміністративне правопорушення) визначає, що провадження у 

справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а 

розпочате підлягає закриттю в разі відсутності події і складу адміністративного 

правопорушення. 

Щодо цього виникає питання: скільки ознак у правопорушення, які ці 

ознаки за своїми юридичними властивостями, які з них є обов'язковими для 

визнання діяння адміністративним проступком, тобто утворюють його склад. 

Цілком очевидно, що кожне конкретне правопорушення має величезну 

кількість ознак, що виділяють його із загальної маси проступків і роблять 

особливим, специфічним явищем реальної дійсності. 

За своїми юридичними властивостями ці ознаки поділяються на:  

а) які мають юридичне значення (юридично значущі);  

б) які не мають юридичного значення (юридично незначущі). 

Наприклад: при учиненні дрібного розкрадання (ст. 51 КУпАП) вартість 

викраденого має юридичне значення, а зріст правопорушника, його стать, 

комплекція, родинний стан, матеріальний стан тощо такого значення не мають, 

тобто друга ознака юридично незначуща. 

Юридично знащучі ознаки у свою чергу поділяються на дві групи:  

по-перше, ознаки, які входять до складу проступку (описані в законі) або 

конструктивні ознаки;  

по-друге, ознаки, які не входять до складу проступку. 

До другої належать обставини, що пом'якшують (ст. 34), обтяжують 

(ст. 35), виключають (ст. 17) відповідальність тощо. 

Наявність у діянні конструктивних (які утворюють склад) ознак і робить 

те або інше діяння адміністративним правопорушенням. Більш того, реальне 

діяння тільки тоді вважається проступком, коли воно містить всі ознаки складу 

(відсутність хоча б однієї з них означає відсутність складу в цілому). Всі інші 

його ознаки на таку кваліфікацію не впливають. 

Як випливає з дефініції (визначення) складу, ці ознаки повинні бути 

закріплені (описані) у законі.  

Засіб, за допомогою якого зазначені ознаки зафіксовані в законі, має 

важливе значення для розуміння сутності складу адміністративного 

правопорушення. 

Існує, як мінімум, дві точки зору на дану проблему. 

Відповідно до першої, ознаки складу проступку закріплюються в статтях 

Особливої частини КУпАП. Дана точка зору вважається помилковою, виходячи 

з таких підстав. 

По-перше, вона ґрунтується на ототожненні статті Особливої частини з 

нормою закону, що визначає склад проступку. Варто зауважити, що проблема 

співвідношення норми права і статті нормативного акта давно привертає увагу 

вчених-юристів. Тут найбільш плідними виявилися дослідження представників 
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кримінального права. З їхніми висновками про те, що стаття закону може бути 

частиною норми, а норма може міститися в ряді статей і навіть у ряді 

законодавчих актів, оскільки норма – це правило, а стаття законодавчого акта – 

лише форма викладу думки законодавця і форма вираження його державної 

волі, важко не погодитися. 

По-друге, аналіз Особливої частини КУпАП показує, що диспозиції будь-

якої статті не містять повного переліку всіх ознак складу. Наприклад, у них 

немає вказівок на вік правопорушника, його осудність, намір і т. п. Ці ознаки, 

будучи загальними для всіх адміністративних правопорушень, закріплюються 

нормами Загальної частини КУпАП. 

Відповідно до другої точки зору, адміністративно-правова норма, що 

закріплює склад проступку, синтезується з положень Загальної й Особливої 

частин КУпАП. Загальна частина закріплює ознаки, що є обов'язковими для 

будь-якого проступку (вік, за досягнення якого настає адміністративна 

відповідальність; форми вини), і в статтях Особливої частини не фігурують. 

Особлива частина закріплює конкретні (особливі) ознаки адміністративних 

правопорушень. Таке ―розчленування‖ адміністративно-правової норми за 

статтями Загальної й Особливої частин здійснено з єдиною метою: щоб десятки 

разів не повторювати загальні ознаки при визначенні діяння адміністративного 

правопорушення. 

Наприклад, ст. 148 КУпАП застерігає: ―Пошкодження таксофонів – тягне 

за собою накладення штрафу‖. Ця стаття означає, якщо осудна особа, яка 

досягла 16 років, умисно пошкоджує телефон-автомат, то компетентний орган 

вправі накласти на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу. Отже, 

відповідно до цієї точки зору, з'ясування складу будь-якого адміністративного 

правопорушення в обов'язковому порядку містить аналіз статей Загальної й 

Особливої частин КУпАП. 

Саме ця точка зору, на нашу думку, щонайкраще відповідає сьогоднішнім 

потребам науки і практики. 

Усі ознаки складу адміністративного правопорушення взаємопов'язані і 

взаємозалежні, тобто їхня сукупність являє собою цілісне системне утворення. 

Візьмемо для прикладу дрібне розкрадання (ст. 51 КУпАП). Самі по собі такі 

його ознаки, як державне або колективне майно, намір, досягнення 16-річного 

віку тощо, взяті як окремо, так і в сукупності, нічого вартого осуду не містять. 

Але коли вони об'єднуються законодавцем у відповідній нормі як ознаки 

конкретного протиправного діяння, перед нами виникає юридична модель 

адміністративного правопорушення (його склад). 

З визнання такої властивості складу, як цілісність, випливає дуже 

важливий висновок: якщо в діянні немає хоча б однієї з ознак, що містяться в 

складі, то в ньому немає і цього складу, тобто воно не може бути кваліфіковане 

за конкретною статтею, на основі норми права, що закріплює даний склад. Це 

означає, що в діянні або є інший склад, або немає ніякого. 

Велике практичне значення має виділення постійних і перемінних ознак 

складів правопорушень. 

Постійними вважаються ті, що чітко визначені правовою нормою, 
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теорією або усталеною практикою. Наприклад, чітко зафіксований зміст 

понять: ―вік настання відповідальності‖, ―піднаглядний‖, ―контрабанда‖, 

―безквитковий проїзд‖, ―транспортний засіб‖, ―пішохід‖, ―торгівля з рук‖ тощо. 

Перемінними називають ознаки, зміст яких чітко не зафіксований. 

Перший різновид становлять ті ознаки, що містяться в бланкетних нормах і 

змінюються підзаконними актами, наприклад, законом установлена 

відповідальність за порушення правил санітарії (статті 42, 43, 107), торгівлі 

спиртними напоями (ст. 156), благоустрою населених пунктів (ст. 152), 

тримання собак і кішок (ст. 154), охорони ліній і споруд зв'язку (ст. 147), 

адміністративного нагляду (ст. 187) і т. д. Ці правила можуть установлюватися, 

змінюватися, скасовуватися органами управління, що тягне зміну ознак 

відповідних складів. 

Так, останніми роками значні зміни спостерігалися в конкретних ознаках 

такого складу, як порушення правил торгівлі спиртними напоями: 

установлювалися і скасовувалися обмеження часу і місця торгівлі, норми 

продажу, заборонявся продаж спиртного особам у робочому одязі і т. п. 

Більш того, на основі цих правил шляхом прийняття індивідуальних актів 

управління можуть встановлюватися обмеження для конкретних осіб. 

Недотримання таких обмежень означає порушення самих правил, а звідси і 

порушення відповідних статей КУпАП. 

Другий різновид перемінних ознак – оцінні. Зміст таких ознак у 

нормативному порядку чітко не визначається і питання про їх наявність або 

відсутність вирішується практичними працівниками з урахуванням конкретних 

обставин. Тому значну роль у розкритті їхнього змісту відіграють теоретичні 

дослідження. 

Тут необхідно врахувати, що такі ознаки, як "грубе порушення" (статті 

85, 86, 108), "істотна шкода" (ст. 186), "аварійна обстановка" (ст. 128'), 

"забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання" (ст. 184), 

"безгосподарне утримання" (ст. 150), "об'єкти, що сприяють масовому 

скупченню птахів, небезпечних для польотів повітряних суден" (ст. 111), 

"образливе чіпляння до громадян" (ст. 173), стан, "що ображає людську гідність 

і громадську мораль" (ст. 178), "злісна непокора" (ст. 185), "злісне ухилення" 

(статті 185
3
, 185

4
), "поважні причини" (ст. 210) і т. п. чітко конкретизувати в 

КУпАП важко, а в ряді випадків і не потрібно. 

За ступенем узагальнення розрізняють ознаки:  

а) загальні;  

б) родові або видові;  

г) конкретні або одиничні. 

Загальні властиві всім складам (протиправність, осудність, вина та ін.). 

Родові (видові) характерні для групи складів. Наприклад, для складів, що 

описують правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології 

і сертифікації, специфічним буде об'єкт зазіхань – суспільні відносини, що 

складаються в даній сфері. 

Конкретні (одиничні) характеризують окремі конкретні склади. 

Наприклад, "нецензурна лайка" (ст. 173), "безквитковий проїзд пасажирів" 
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(ст. 135), "проституція" (ст. 181-1), "тиша в громадських місцях" (ст. 182), 

"невелика кількість наркотичних засобів" (ст. 44), "організатор вуличного 

походу" (ст. 185
1
), "неповага до суду" (ст. 185

3
). 

Характеризуючи ознаки, важко обминути одну цікаву обставину. 

Звичайно законодавець прямо називає ознаки проступку або точно вказує на 

окремо прийняті і чинні норми, правила тощо, в яких вони містяться. Проте в 

одному випадку, чи то через очевидність факту, чи в результаті відхилень від 

правил правотворчості, ознака виводиться логічним шляхом. Це стосується 

ст. 180 КУпАП "Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння". У ній не 

сказано, з якого віку може наставати відповідальність за дане правопорушення. 

Аналіз статті дозволяє зробити тільки один висновок: за такі дії 

відповідальність повинна наставати не з 16 років, як установлено загальними 

правилами (ст. 12 КУпАП), а з 18 років – віку повноліття. 

Види складів адміністративних правопорушень. Вивчення складів 

адміністративних правопорушень неможливе без класифікації, без виділення 

однопорядкових груп, які прийнято називати видами. Найбільш вдалими 

рекомендуються такі класифікації: 

1. Залежно від ступеня суспільної небезпеки виділяють склади 

основні і кваліфіковані. 

2. Залежно від характеру шкоди їх поділяють на матеріальні і формальні. 

3. Залежно від суб'єкта проступку – на особисті і службові (посадові). 

4. Залежно від структури склади можуть бути однозначними й 

альтернативними. 

5. За особливостями конструкції вони поділяються на описові і 

бланкетні (відсильні). 

Коротко спинимося на характеристиці кожного з перелічених видів 

складів адміністративних правопорушень. 

1. Основні і кваліфікаційні склади. Визнаючи те або інше діяння 

адміністративним правопорушенням і встановлюючи за його вчинення санкцію, 

законодавець ураховує, що ступінь суспільної небезпеки однотипних 

проступків може бути різний. Так, порушення водіями транспортних засобів 

правил проїзду залізничних переїздів характеризується більшою громадською 

небезпекою, якщо при цьому виникла аварійна обстановка (ст. 123). 

Виходячи з цієї обставини законодавець у цілому ряді випадків 

конструює кілька складів адміністративних проступків стосовно одного типу 

діянь. Такі склади і відрізняються ступенем громадської небезпеки. На більш 

високий ступінь небезпеки вказують додаткові ознаки, які прийнято називати 

кваліфікуючими. 

Таким чином, ознаки можуть бути основними, тобто такими, що мають 

місце в кожному випадку вчинення проступку, і кваліфікуючими, тобто такими, 

що доповнюють основні. 

Основні ознаки утворюють так званий основний склад. За необхідності 

законодавець доповнює склад кваліфікуючими ознаками. За їх наявності діяння 

повинно бути кваліфіковане за статтею, що передбачає більш суворе покарання. 

Склади з такими ознаками називають кваліфікованими. 
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Найчастіше в адміністративному праві трапляються такі кваліфікуючі 

ознаки, як повторність (статті 130, 186
3
, 164

4
, 154, 181

1
, 187 та ін.), наявність 

або можливість настання шкідливих наслідків (статті 123, 126, 127, 128
1
 та ін.), 

стан сп'яніння (ст. 127 та ін.), аварійна ситуація (статті 123, 127, 128
 1

 та ін.), 

залишення місця події (ст. 127), учинення діяння посадовою особою (статті 73, 

74, 75, 76, 77, 208 
1
, 209, 195

2
), грубе порушення правил (статті 85 і 108). 

2. Матеріальні і формальні склади. До матеріальних належать склади, у 

яких:  

а) міститься така ознака, як настання шкідливих матеріальних наслідків 

антигромадського діяння. Наприклад, пошкодження лісу стічними водами, що 

спричинило його всихання (ст. 72), знищення лісу в результаті підпалу (ст. 77), 

дрібне розкрадання державного майна (ст. 51); б) описується дія, що обов'язково 

спричиняє шкідливі наслідки, хоча останні законом і не названі: потрава посівів 

(ст. 104), введення в експлуатацію підприємств без спорудження пристроїв, що 

запобігають забрудненню вод (ст. 59), завідомо неправдивий виклик аварійних 

служб (ст. 183). 

До формальних (термін умовний) відносять склади, у яких немає ознаки 

настання шкідливих матеріальних наслідків. Наприклад, проживання за 

недійсним паспортом (ст. 197), неявка за викликом у військовий комісаріат 

(статті 210, 211
1
), порушення правил в'їзду в прикордонну зону (ст. 202), 

прийняття паспорта в заставу (ст. 201). 

Необхідно підкреслити, що вчинення проступку, передбаченого статтею 

КУпАП, що містить формальний склад, нерідко тягне настання майнового 

збитку. Наявність збитку в таких випадках не є конструктивною ознакою 

складу, але враховується при визначенні розміру стягнення. Наприклад, 

непідготовленість установок, що використовують газ, до роботи на резервних 

видах палива (ст. 103), пуск газу без дозволу органів державного газового 

нагляду (ст. 101), порушення технічних умов на виконання будівельно-

монтажних робіт (ст. 96), порушення інструкцій з безпечного ведення робіт у 

промисловості (ст. 93). 

Завершуючи характеристику матеріальних і формальних складів 

адміністративних правопорушень, зазначимо, що в кримінальному праві в ці 

поняття вкладається трохи інший зміст. Під матеріальними складами тут 

розуміються ті, у яких момент закінчення злочину пов‘язується з настанням 

суспільно небезпечних наслідків (за вбивство особа притягується лише в тому 

випадку, якщо внаслідок його дій настала чиясь смерть); під формальними – ті, 

у яких настання суспільно небезпечних наслідків не є ознакою, тобто для 

визнання злочину з таким складом достатньо встановити, що вчинено 

заборонене законом діяння. До таких злочинів належить, наприклад, незаконне 

носіння вогнепальної зброї, відповідальність за яке передбачена ст. 22 КК. 

3. Особисті і службові склади. Склади адміністративних правопорушень 

поділяються на особисті і службові (посадові) залежно від того, хто є суб'єктом 

проступку – просто громадянин чи посадова особа (статті 86, 93, 96, 201). Для 

посадового проступку характерно, що протиправне діяння повинно бути скоєне 

через дію по службі. Посадові особи, зазначено в ст. 14 КУпАП, підлягають 
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адміністративній відповідальності за адміністративні правопорушення, 

пов‘язані з недодержанням установлених правил, забезпечення виконання яких 

входить до їхніх службових обов‘язків. 

4. Однозначні й альтернативні склади. Велике практичне значення має 

поділ складів на однозначні й альтернативні. Перших – більшість. У цих 

складах чітко й однозначно вказується ознака правопорушення. Наприклад, 

доведення неповнолітнього до стану сп'яніння (ст. 180), порушення водіями 

транспортних засобів правил проїзду залізничних переїздів (ст. 123), 

порушення правил адміністративного нагляду (ст. 187), заняття проституцією 

(ст. 181-1), торгівля з рук у невстановлених місцях (ст. 160). 

В альтернативних складах називаються кілька (два або більше) варіантів 

ознак. Закон досить часто передбачає кілька варіантів дій, учинення яких 

визнається проступком. При цьому проступком вважається вчинення як однієї з 

описаних дій, так і кількох (або навіть усіх). Наприклад, ст. 189 КУпАП 

установлює відповідальність за порушення правил відкриття поліграфічних і 

штемпельних підприємств, придбання, збут, використання, облік, зберігання 

розмножувальної техніки, шрифтів і матриць особами, відповідальними за 

дотримання цих правил. 

Проступком буде і порушення тільки правил обліку або тільки правил 

збереження, і тільки правил використання розмножувальної техніки, і 

порушення всіх названих правил разом. У цій статті трапляється, крім того, 

альтернатива предметів проступку: у ній йдеться про норми, що регламентують 

дії щодо поліграфічного устаткування, розмножувальних апаратів, шрифтів, 

матриць. 

Таким чином, якщо однозначний склад називає ті єдині ознаки, 

сукупність яких його утворює, то в альтернативному перелічується кілька 

варіантів ознак. Найчастіше ця особливість в описі ознак обумовлена 

прагненням законодавця уникнути загальних формулювань, розкрити зміст 

ознаки, конкретизувати її. А в ряді випадків конструювання альтернативних 

складів пов'язане з прагненням нормотворчих органів заощадити нормативний 

матеріал і, замість кількох статей, створити єдину, але більш широку за 

охопленням явищ. 

5. Описові та бланкетні (відсильні). Описові склади цілком 

розкривають зміст і суть діяння, що визнається адміністративним 

правопорушенням. Наприклад, дрібне хуліганство (ст. 173), розпивання 

спиртних напоїв на виробництві (ст. 179), завідомо неправдивий виклик 

спеціальних служб (ст. 183), навмисне псування паспорта або втрата його через 

необачність (ст. 198). 

Бланкетні склади вказують на те, що ознаки проступку містяться в 

окремо встановлених нормах і правилах. Наприклад, порушення правил 

адміністративного нагляду (ст. 187), порушення правил торгівлі спиртними 

напоями (ст. 156), порушення правил охорони і використання пам'ятників 

історії і культури (ст. 92). 

Крім названих, в основу класифікації складів адміністративних 

правопорушень можуть бути покладені й інші критерії. За такою ознакою 
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суб'єктивні сторони як форма вини, проступки можуть бути поділені на 

навмисні і необережні, а за ознакою мотиву поведінки – на корисливі і 

некорисливі тощо. 

Структура складу адміністративного правопорушення. 
Правопорушення як подія, що сталася в реальній дійсності, є не що інше, як 

специфічна поведінка людини або групи людей. 

Будь-яка поведінка, зокрема й протиправна, це результат взаємодії 

людської свідомості (уявлень про навколишній світ і внутрішнього ставлення 

до подій, які тут відбуваються) і людських діянь (учинків), що спрямовані на 

зовнішні об'єкти (навколишнє середовище і суспільство). Отже, поведінка – це 

взаємозв'язок і взаємозалежність суб'єктивного (свідомості) і об'єктивного 

(вчинку, діяння). Виходячи з цього у будь-якій поведінці, у тому числі й 

протиправній (правопорушенні), виділяють чотири чинники, які її утворюють: 

об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона
44

.  

У зв'язку з цим і склад проступку конструюють як сукупність чотирьох 

аналогічних елементів. 

Таким чином, об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт і суб'єктивна сторона 

складають структуру складу адміністративного правопорушення. 

Розглянемо більш детально ознаки цих елементів. 

Об’єкт правопорушення. Залежно від рівня узагальнення виділяють: 

1) загальний об‘єкт, яким є суспільні відносини, що складаються у сфері 

державного управління, урегульовані переважно нормами адміністративного 

права, а також нормами інших галузей права і які охороняються 

адміністративними санкціями; 

2) родовий об‘єкт – однорідні групи суспільних відносин, які в 

сукупності складають загальний об‘єкт (наприклад, відносини, властиві 

громадському порядку, певним галузям та сферам діяльності тощо); 

3) видовий об‘єкт – самостійний складовий різновид родового об‘єкта, 

відокремлена група суспільних відносин, загальних для ряду проступків 

(наприклад, суспільні відносини, пов‘язані з дотриманням паспортного режиму, 

правил дозвільної системи, правил військового обліку тощо, які в сукупності з 

іншими відносинами складають родовий об‘єкт у сфері встановленого порядку 

управління); 

4) безпосередній об‘єкт – одне або декілька суспільних відносин, яким 

спричиняється шкода певним правопорушником (наприклад, безпека руху, 

людська гідність тощо). В окремих випадках безпосереднім об‘єктом може бути 

предмет посягання, а також гроші, валюта та інше (наприклад, наркотичні 

засоби, мисливська зброя тощо), на що прямо вказується в ст. 24 КУпАП.  

Об’єктивна сторона складу адміністративного проступку – це система 

передбачених адміністративно-правовою нормою ознак, що характеризують 

зовнішню сторону проступку. 
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Вона включає в себе передусім такі ознаки, як: 

– саме протиправне діяння – дія чи бездіяльність (більшість 

адміністративних проступків вчинюються у формі протиправного діяння); 

– шкідливі наслідки діяння; 

– причинний зв‘язок між протиправним діянням та шкідливими 

наслідками, що настали; 

– час, місце, умови, способи та засоби вчинення правопорушення. 

Протиправне діяння є обов‘язковою ознакою об‘єктивної сторони, всі ж 

інші ознаки є факультативними. 

Протиправне діяння може характеризуватися як просте та складне. 

Просте діяння являє собою єдину однократну (одноактну) дію чи 

бездіяльність (наприклад, розпивання спиртних напоїв у громадських місцях, 

дрібне хуліганство тощо). 

Складне протиправне діяння утворює різні склади адміністративних 

правопорушень, у тому числі: 

1) з двома різними діями (наприклад, дрібна спекуляція, що об‘єднує 

скуповування та перепродаж з метою наживи); 

2) тих, що складаються з альтернативних дій (наприклад, придбання 

або зберігання у невеликих розмірах наркотичних засобів; розпивання 

спиртних напоїв у громадських місцях або поява в громадських місцях у 

п‘яному вигляді та інше). Кожна з альтернативних дій у таких випадках уже 

сама по собі є достатньою підставою для притягнення до адміністративної 

відповідальності. Однак особа не скоює нового складу правопорушення, якщо 

вона послідовно виконує всі зазначені в диспозиції норми права заборонені дії; 

3) тих, що складаються із збірних дій – йтися про них може в тих 

випадках, коли простий склад правопорушення як конструктивна ознака 

містить неодноразовість дій, як би вона не називалась: у тому числі 

повторність, систематичність, злісність, у вигляді промислу тощо (наприклад, 

неодноразове порушення посадовою особою правил та інструкцій щодо 

безпечного ведення робіт, злісна непокора та інше); 

4) тривалих правопорушень, тобто таких, які починались з будь-якої 

протиправної дії чи бездіяльності, продовжуються потім безперервно шляхом 

невиконання (порушення) обов‘язків (це, наприклад, окремі порушення правил 

пожежної безпеки, паспортних правил, правил військового обліку тощо); 

5) продовжуваних правопорушень, тобто таких, які складаються з 

кількох тотожних протиправних дій, пов‘язаних між собою і спрямованих на 

досягнення загальної мети, і які в сукупності своїй утворюють єдине 

адміністративне правопорушення. Таке правопорушення скоюється не 

безперервно, а окремими епізодами, внутрішньо тісно пов‘язаними, але 

відокремленими в часі, які виступають ніби ланками одного ланцюга. 

Прикладами правопорушень можуть виступати окремі випадки злісного 

невиконання батьками обов‘язків по вихованню і навчанню дітей, порушення 

правил адміністративного нагляду, систематичне порушення правил 
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полювання, заняття проституцією тощо
45

. 

Залежно від наявності шкідливих наслідків розрізняють: 

- матеріальні склади адміністративних правопорушень (коли такі 

наслідки передбачаються, – наприклад, дрібне розкрадання, потрава посівів 

тощо); 

- формальні склади правопорушень (коли такі наслідки не 

передбачаються – наприклад, дрібне хуліганство, злісна непокора тощо). 

Більшості адміністративних проступків властиві формальні склади. 

Під час кваліфікації матеріальних складів повинен чітко простежуватись 

причинний зв‘язок між протиправним діянням та наявними шкідливими 

наслідками. 

В окремих випадках їх розмір служить критерієм для кваліфікації того чи 

іншого протиправного діяння як адміністративного проступку (наприклад, при 

розкраданні, порушенні валютних правил, зберіганні наркотичних засобів, 

спекуляції тощо). 

Серед ознак об‘єктивної сторони окремих правопорушень законодавець 

нерідко вказує на ознаку ―іншої особи‖ (наприклад, злісна непокора вимозі 

працівника поліції, приставання до іноземних громадян, доведення 

неповнолітніх до стану сп‘яніння тощо). 

Інколи окремі правові ознаки об‘єктивної сторони включаються 

законодавцем безпосередньо в конструкцію тієї чи іншої правової норми і 

набувають кваліфікуючого значення. Це ознаки, які стосуються: 

1) часу вчинення правопорушення (наприклад, порушення тільки у 

нічний час, полювання у заборонені строки); 

2) місця його вчинення (наприклад, поява в громадських місцях у 

п‘яному вигляді, розпивання спиртних напоїв на виробництві, полювання в 

заборонених місцях); 

3) умов (наприклад, порушення певних санітарно-карантинних, 

технічних, природних умов, створення умов для проведення масових заходів з 

порушенням установленого порядку); 

4) способів (наприклад, жорстоке поводження з тваринами, злісна 

непокора, злісне ухилення від явки в суд); 

5) засобів учинення правопорушення (наприклад, транспортних 

засобів, заборонених знарядь полювання тощо). 

У чинному законодавстві України про адміністративну відповідальність 

нічого спеціально не вказується стосовно замаху на адміністративне 

правопорушення, а також щодо співучасті у ньому. 

На практиці ж до відповідальності за окремі адміністративні 

правопорушення винні особи нерідко притягуються вже на стадії замаху 

(наприклад, у разі спроби провезення заборонених предметів або вантажів 

повітряним транспортом, незаконного вивезення за межі України промислових 

товарів або продуктів харчування тощо). Деякі статті Кодексу спеціально 
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установлюють відповідальність за організацію правопорушення (наприклад, за 

організацію азартних ігор – ч. 3 ст. 181 КУпАП, за організацію незаконних 

мітингів або вуличних походів – ч. 2 ст. 181 КУпАП та ін.). 

Суб’єктами адміністративних правопорушень можуть бути деліктоздатні 

фізичні та юридичні особи, що скоїли ті чи інші правопорушення. 

Фізичні особи в такій якості – це осудні особи, що досягли 16-річного 

віку, громадяни України, іноземці та особи без громадянства. 

Законодавець не дає поняття осудності, але воно зрозуміле за визначеним 

поняттям неосудності. Згідно зі ст. 20 КупАП, не підлягає адміністративній 

відповідальності особа, яка під час учинення протиправної дії чи бездіяльності 

була в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії або керувати 

ними внаслідок хронічної душевної хвороби, тимчасового розладу душевної 

діяльності, слабоумства чи іншого хворобливого стану. До них також можна 

віднести: 

– іноземців – осіб, які перебувають в Україні за приватними візами, у 

комерційних справах, співвласники спільних підприємств, студенти, туристи. 

Питання про відповідальність іноземців, що мають дипломатичний імунітет, за 

адміністративні порушення вирішується дипломатичним шляхом (Віденська 

конвенція 1969 р.). За окремі проступки іноземці і особи без громадянства не 

можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Це порушення 

правил користування суспільними фондами, нехтування загальним військовим 

обов‘язком; 

– посадових осіб, оскільки їх службовим обов‘язком може бути виконання 

(дотримання) певних загальнообов‘язкових правил (санітарних, 

протипожежних, паспортних); 

– неповнолітніх (особи віком від 16 до 18 років). Відповідальність цих 

суб‘єктів може наставати з досягненням 16-річного віку до моменту вчинення 

проступку (а не на момент притягнення до відповідальності за нього). Причому, 

якщо вік від 16 до 18 років, справи розглядаються в місцевих судах. 

– військовослужбовців, призваних на збори військовозобов‘язаних, осіб 

рядового та начальницького складів органів внутрішніх справ, а також інших 

осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів; 

– батьків або осіб, які їх замінюють; 

– народних депутатів, стосовно яких законодавством передбачено 

депутатський імунітет від адміністративної відповідальності. За своєю суттю 

цей імунітет є процесуальним, оскільки поширюється лише на адміністративні 

проступки, що розглядаються у судовому порядку. До того ж він обмежений 

територіально – діє на території місцевої ради. Давання згоди радою згідно з 

поданням прокурора на притягнення депутата до адміністративної 

відповідальності робить останнього деліктоздатним. 

Не допускається також затримання з доставленням чи застосування 

адміністративних стягнень щодо судді при виконанні ним обов‘язків у суді. 

– окремих спеціалістів – особи,  що виконують професійну діяльність або 

взагалі заміняти у суспільній праці. Серед таких працівники транспорту, 

торгівлі, сільського господарства, землекористувачі, мисливці, особи, 
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відповідальні за експлуатацію розмножувальної техніки. 

Суб‘єкти відповідальності – фізичні особи мають певні індивідуальні 

характеристики, які можна поділити на загальні, властиві всім суб‘єктам ( він, 

осудність) та соціальні, що визначають індивідуальну характеристику суб‘єкта, 

особливості його соціального, фізичного, професійного, службового, статевого 

статусу, родинні зв‘язки, відношення до власності, до військової служби, 

ймовірну колишню протиправну поведінку. Ці та інші ознаки  на кваліфікацію 

правопорушення не впливають, але можуть послужити підставами для заміни 

адміністративної відповідальності дисциплінарною. Вплинути на звільнення 

винної особи від застосування деяких адміністративних покарань тощо. 

Серед загальних суб‘єктів виділяють і так звані спеціальні суб‘єкти (ті, 

яким властиві певні особливості щодо вчинення тих чи інших осіб) залежно від 

специфіки їх професійних та трудових обов‘язків, стану здоров‘я тощо (це 

водії, експерти, вагітні жінки, інваліди та інші). 

Суб’єктивна сторона адміністративного проступку проявляється у 

винуватості: внутрішнього, психічного ставлення осудного дієздатного суб‘єкта 

до вчиненого ним правопорушення та його шкідливих наслідків. 

Вина створює так званий внутрішній психологічний чинник проступку, є 

обов‘язковою умовою адміністративної відповідальності: особа, визнана 

винною. 

Суб‘єктивна сторона адміністративного правопорушення включає ознаки, 

які характеризують: 

– вину (основна, обов‘язкова ознака суб‘єктивної сторони); 

– мотив та мету (факультативні ознаки суб‘єктивної сторони). 

Адміністративне правопорушення визначається вчиненим умисно, коли 

особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи 

бездіяльності, передбачала її шкідливі наслідки і бажала або свідомо допускала 

настання цих наслідків. 

Адміністративне правопорушення визначається через необережність, 

коли особа, яка його вчинила, передбачала можливість настання шкідливих 

наслідків своєї протиправної дії чи бездіяльності, але легковажно 

розраховувала на їх відвернення або не передбачала можливості настання таких 

наслідків, хоч повинна була і могла їх передбачити. 

Аналіз чинного законодавства про адміністративні правопорушення 

свідчить про те, що в диспозиціях правових норм рідко безпосередньо 

вказується на форму вини. Тобто форма вини в таких випадках на кваліфікацію 

скоєного, як правило, не впливає, тому що вона не є конструктивною ознакою 

того чи іншого складу правопорушення. 

Лише в окремих випадках законодавець безпосередньо визначає форму 

вини (наприклад, зіпсування паспорта чи втрата його з необережності – ст. 198 

КУпАП). 

Відомо, що намір буває прямий або побічний (непрямий). Спрямованість 

волі суб‘єкта правопорушення визначається через його бажання або свідоме 

допускання настання шкідливих наслідків. Якщо наявне бажання, у тому числі 

свідоме прагнення щодо досягнення мети протиправного діяння, то мова може 
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йти про прямий намір. Просте ж свідоме допускання настання шкідливих 

наслідків правопорушення свідчить про побічний намір
46

. 

Самовпевненість як вид необережної вини полягає в передбаченні 

можливості настання шкідливих наслідків протиправного діяння та 

легковажному розрахунку на запобігання йому. 

Недбалість як вид необережної вини характеризується тим, що винна 

особа не передбачила шкідливих наслідків своєї протиправної дії, хоч повинна 

була і могла їх передбачити. 

На мету як ознаку суб‘єктивної сторони також здебільшого 

безпосередньо не вказується в нормах права. Лише в конструкціях окремих 

статей КУпАП виділяється ця ознака. Це, наприклад, самовільне використання 

транспортних засобів (ст. 132 КУпАП), незаконні придбання або зберігання 

наркотичних засобів (ст. 44 КУпАП), виготовлення самогону без мети збуту (ст. 

176 КУпАП). 

Настрій, емоції, спонукання та інші подібні психічні чинники, що 

супроводжують протиправний учинок, у коло конструктивних ознак тих чи інших 

складів адміністративних правопорушень, як правило, не включаються, проте в 

окремих випадках можуть мати юридичне значення: 

– місця його вчинення (наприклад, поява в громадських місцях у п‘яному 

вигляді, розпивання спиртних напоїв на виробництві, полювання в заборонених 

місцях); 

– умов (наприклад, порушення певних санітарних, карантинних, 

технічних, природних умов, створення умов для проведення масових заходів, з 

порушенням установленого порядку); 

– способів (наприклад, жорстоке поводження з тваринами, злісна 

непокора, злісне ухилення від явки в суд); 

– засобів учинення правопорушень (наприклад, транспортних 

засобів, заборонених знарядь полювання, наркотичних засобів тощо). 

У чинному законодавстві України про адміністративну відповідальність 

нічого спеціально не вказується стосовно замаху на адміністративне 

правопорушення, а також щодо співучасті у ньому. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, з юридичного погляду проаналізовано об‘єкт, об‘єктивну 

сторону, суб‘єкт, суб‘єктивну сторону адміністративного правопорушення, 

тобто те, що у своїй сукупності становить склад адміністративного 

правопорушення. 

 

3. Відокремлення адміністративних правопорушень від злочинів і 

дисциплінарних проступків 

Розмежування злочинів, адміністративних і дисциплінарних 
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правопорушень має не лише теоретичне (навчальне, пізнавальне), а й велике 

практичне значення. 

Правильне вирішення цього питання у кожному конкретному випадку є 

принциповим, оскільки прямо пов'язане з визначенням засобів і форм 

державного впливу. Цілком очевидно, що якщо особа за здійснення 

адміністративного правопорушення буде притягнута до кримінальної 

відповідальності, чи навпаки, за вчинення злочину – до адміністративної, – 

іміджу правової системи буде завдано шкоди. 

Принципові основи розв'язання проблеми відмежування 

адміністративних правопорушень від злочинів містяться в ст. 9 КУпАП і ст. 11 

КК України. 

Частина 2 ст. 9 КУпАП визначає, що адміністративна відповідальність за 

правопорушення, передбачені даним кодексом, настає лише в тому випадку, 

якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть кримінальної 

відповідальності
47

. 

Частина 2 ст. 11 КК вказує на найбільш загальний критерій відмежування 

проступків від злочинів – несуттєвість діянь. Тут слід зауважити, що 

несуттєвість (мала суспільна небезпека) діяння являє собою властивість не 

однієї, а всіх сторін складу правопорушення. Запитання, чи є діяння 

несуттєвим, вирішується з урахуванням усіх його суб'єктивних і об'єктивних 

ознак (завданих збитків, місця, способу, засобів, характеру провини, мотиву, 

мети, особливих якостей суб'єкта тощо). 

Отже, найголовнішим критерієм розмежування адміністративних 

правопорушень є ступінь суспільної небезпеки. Керуючись саме цим критерієм, 

законодавець відносить одні діяння до проступків, інші – до злочинів і включає 

їх склад до відповідних кодексів. 

Викладене дозволяє назвати й першу ознаку, за якою розмежовують 

злочини й адміністративні проступки. Цією ознакою буде введення складу 

правопорушення або в Кодекс України про адміністративні правопорушення, 

або в Кримінальний кодекс. 

Злочин – це діяння, передбачене кримінальним законом. 

Адміністративний проступок – діяння, передбачене нормою адміністративного 

права. Склад будь-якого злочину може бути встановлений лише законом. Склад 

адміністративних проступків – як законами, так і підзаконними актами. Так, 

Положення про обласну, Київську, Севастопольську міську державні 

адміністрації надає цим органам державної виконавчої влади повноваження 

затверджувати правила, за порушення яких передбачена адміністративна 

відповідальність, ст. 152 (порушення правил благоустрою), ст. 159 (порушення 

правил торгівлі на ринках), ст. 182 (порушення тиші в громадських місцях) 

КУпАП України. 

Це друга характерна ознака. 
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Третя характерна ознака полягає в тому, що за скоєння адміністративних 

правопорушень і злочинів установлені різні за юридичною природою, 

характером утрат, які зазнає правопорушник, важкості наслідків заходи 

державного примусу. 

За скоєння адміністративних правопорушень передбачені адміністративні 

стягнення. Ст. 24 КУпАП до них відносить: попередження;  штраф; оплатне 

вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом 

правопорушення; конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об'єктом правопорушення; позбавлення спеціального права, 

наданого громадянинові (права керування транспортними засобами, права 

полювання); виправні роботи; адміністративний арешт; видворення іноземців 

та осіб без громадянства за межі України. 

За скоєння кримінальних злочинів передбачені покарання. До них ст. 51 КК, 

зокрема, відносить: арешт; обмеження волі; позбавлення волі на певний строк; 

довічне позбавлення волі, позбавлення волі, штраф тощо. 

Згідно зі ст. 23 КУпАП адміністративне стягнення є мірою 

відповідальності і застосовується з метою виховання правопорушника і 

попередження правопорушень. Тому заборонні норми КУпАП сформульовані 

таким чином, що карається саме правопорушення, а не винна особа, до якої 

застосовується покарання. 

Згідно зі ст. 50 КК, покарання – це, перш за все, кара за вчинений злочин. 

Покарання виступає як засіб для досягнення виправної і превентивної мети 

покарання. Покарання тягне за собою судимість. 

Четверта характерна ознака полягає в тому, що кримінальні справи 

розглядають тільки суди, і лише суд визначає і призначає те чи інше покарання 

за злочин. Право розглядати адміністративні справи КУпАП надає понад 30 

суб'єктам (статті 218–244). 

П'ята характерна ознака полягає в пріоритеті кримінальної 

відповідальності. 

Одне й те саме діяння не може бути одночасно і злочином, і 

адміністративним проступком. У ч. 2 ст. 9 КУпАП чітко встановлено, що 

адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, 

настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до 

чинного законодавства кримінальної відповідальності. 

Однак правоохоронна практика свідчить, що досягти ідеально 

диференційованого підходу до розмежування злочину й адміністративного 

проступку неможливо. Тому законодавець установлює пріоритет кримінальної 

відповідальності: якщо діяння містить ознаки й злочину, й проступку, воно 

визнається злочином, а винний притягається до більш суворої відповідальності. 

Накласти на нього за те саме діяння й адміністративне стягнення не можна. 

Разом з тим, притягнення особи до адміністративної відповідальності не 

перешкоджає порушенню за даним фактом кримінальної справи. Отже, 

адміністративне стягнення, накладене раніше за те саме діяння, повинне бути 
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або відмінене, або враховане при обранні судом міри покарання
48

. 

Є правопорушення, які завжди кваліфікувалися і будуть кваліфікуватися 

як адміністративні проступки. Наприклад, безбілетний проїзд в автобусі, 

знищення межових знаків, торгівля у невстановлених місцях, недбале 

зберігання паспорта, що спричинило його втрату. У подібних ситуаціях перед 

правозастосовувачем навіть не виникає питання про розмежування проступку й 

злочину. 

Водночас відомо багато правопорушень, які залежно від ряду обставин 

можуть розглядатися або як проступок, або як злочин. У таких випадках, щоб 

полегшити розмежування складів проступків і злочинів, забезпечити правильне 

застосування санкцій, законодавець закріплює у складах конкретні ознаки: 

1) шкода, її істотний характер. Так, дрібне розкрадання державного або 

колективного майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення, розтрати чи 

зловживання службовим становищем, якщо вартість викраденого не перевищує 

трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, кваліфікується як 

адміністративне правопорушення – дрібне розкрадання (ст.51 КУпАП України), 

при перевищенні вказаного розміру – як таємне викрадення чужого майна 

(крадіжка) (ст.185 КК України). 

2) продовжуваність та систематичність протиправних діянь. Якщо дії, що 

вважаються дрібним хуліганством (ст. 173 КУпАП) – нецензурна лайка в 

громадських місцях, образливе чіпляння до громадян мають брутальний, 

продовжувальний у часі характер, то вони кваліфікуються як кримінально 

каране хуліганство (ст. 296 КК). Адміністративне правопорушення, 

передбачене ст. 181-1 КУпАП – заняття проституцією – кваліфікується як 

злочин, коли має систематичний характер (303 КК); 

3) спосіб учинення правопорушення: активний чи пасивний. Так під 

адміністративним проступком ―злісна непокора законному розпорядженню або 

вимозі працівника поліції, члена громадського формування з охорони 

громадського порядку, військовослужбовця‖ (ст. 185 КУпАП) слід розуміти 

відмову від виконання наполегливих, неодноразово повторюваних 

розпоряджень чи вимог, пов‘язаних з виконанням працівниками поліції, 

членами громадського формування з охорони громадського порядку, 

військовослужбовцями їх обов‘язків з охорони громадського порядку. Злісна ж 

непокора, яка проявляється в активній протидії (фізичному опорі) здійсненню 

цими суб‘єктами повноважень щодо охорони громадського порядку, 

кваліфікується як злочин, передбачений ст. 342 КК України; 

Значна подібність виявляється між адміністративними та 

дисциплінарними правопорушеннями. І ті й інші є незлочинними 

правопорушеннями. Їх розслідування, застосування санкцій за їх скоєння 

здійснюються в процесі виконавчо-розпорядчої діяльності. Ступінь суспільної 

небезпеки адміністративних і дисциплінарних правопорушень практично 

рівнозначний. Підтверджує дану обставину те, що особи, на яких поширюється 
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дія дисциплінарних статутів, за адміністративні правопорушення несуть 

дисциплінарну відповідальність. 

Мають вони й інші схожі риси (винність, протиправність)
49

. 

Однак це різні правові явища. Суть відмінностей між ними у такому. 

По-перше, вони мають неоднакову правову природу й нормативну базу. 

Адміністративні проступки зафіксовані в законодавстві про адміністративні 

правопорушення, яке нині кодифіковане. Тут дано поняття адміністративного 

правопорушення, описані конкретні їх склади, встановлена підвідомчість, 

детально регламентуються процесуальні питання. 

Дисциплінарні ж проступки прямо або опосередковано називаються в 

нормативному матеріалі адміністративного, трудового, виправно-трудового та 

інших галузей права. Визначення дисциплінарного проступку є тільки в 

науковій літературі. Під ним розуміється протиправне порушення трудової або 

службової дисципліни. Опису конкретних складів дисциплінарних проступків, 

за досить рідкими винятками, наприклад прогулу (п. 4 ст. 40 КЗпП) немає
50

. 

По-друге, суб'єктом дисциплінарного проступку є член трудового 

колективу (робітник, службовець), а суб'єктом контролю і примусу – керівник 

цього колективу. 

Суб'єктом адміністративного правопорушення є громадянин або посадова 

особа, у якого немає стійких організаційних зв'язків із суб'єктами контролю і 

примусу. 

По-третє, дисциплінарний проступок складається з порушення тих 

зв'язків, що покладені на особу як на члена трудового колективу й у зв'язку з 

його роллю в цьому колективі. Тому дисциплінарна провина – завжди 

порушення наявної в організації дисципліни. 

Адміністративне ж правопорушення полягає в порушенні 

загальнообов'язкових правил, установлених для всіх громадян незалежно від 

того, де вони працюють і яку виконують роботу. Щоправда, у ряді випадків 

трудові й адміністративно-правові обов'язки можуть збігатися. Це стосується 

водіїв, робітників торгівлі тощо. У таких випадках скоєні ними порушення є 

одночасно дисциплінарними і адміністративними. 

По-четверте, за дисциплінарні проступки санкції до винного 

застосовуються керівником того колективу, членом якого є правопорушник 

(директором підприємства, ректором вузу, командиром частини), або 

вищестоящим начальником. За адміністративні правопорушення стягнення 

накладаються суб'єктом функціональної влади. 

По-п'яте, за дисциплінарні проступки накладаються дисциплінарні 

стягнення. Відповідно до ст. 147 КЗпП це догана і звільнення. Даний перелік 

стягнень не вичерпний. Частина 2 цієї ж статті визначає, що законодавством, 

статутами і положеннями про дисципліну можуть передбачатися й інші 

дисциплінарні стягнення. 
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ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 
За адміністративні правопорушення накладаються адміністративні 

стягнення. Їхній перелік (також не вичерпний) міститься в ст. 24 КУпАП. Інші, 

крім перелічених у даній статті, адміністративні стягнення, на відміну від 

дисциплінарних, можуть бути встановлені винятково законодавчими актами. 

Відповідно до чинного законодавства (ст. 15 КУпАП) за адміністративне 

правопорушення може бути накладене дисциплінарне стягнення. 

 

ВИСНОВКИ 

Проведений в ході лекції розгляд адміністративного правопорушення як 

антисоціального явища, дозволило нам дійти певних висновків: 

Адміністративне правопорушення є антисоціальним (суспільно 

шкідливим, небезпечним), протиправним діянням, здійсненим деліктоздатною 

особою та за вчинення якого передбачено адміністративну відповідальність. 

Ознаки правопорушення випливають із дефініції його поняття. Ними є: 

антигромадська спрямованість (антисоціальність); протиправність; свідомо-

вольовий характер; винність такого діяння; караність (юридична 

відповідальність за вчинення). 

Склад правопорушення є переважно доктринальною, а не законодавчою 

категорією. Думки вчених-правників щодо розуміння складу як системи 

(сукупності) об‘єктивних і суб‘єктивних ознак, наявність яких характеризує 

діяння як конкретне правопорушення, в цілому збігаються. Так, склад 

правопорушення включає об‘єкт, об‘єктивну сторону, суб‘єкт, суб‘єктивну 

сторону. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

При підготовці даної теми доцільно використовувати рекомендовану 

літературу та законодавство. Варто звернути увагу на сучасне визначення 

поняття адміністративного правопорушення та його відмінність від поняття 

проступку і делікту. Знання про основні положення теми, викладені у лекції 

доцільно розширити в ході самостійної підготовки до семінарського заняття, 

керуючись робочою навчальною програмою дисципліни. Додатковому 

опрацюванню підлягає „корпус делікті‖, тобто юридичний склад 

адміністративного правопорушення. Окрему увагу слід приділити ключовим 

словам і поняттям та опрацюванню нормативних актів МВС до теми. 

 


