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ВСТУП

Для розбудови правової  держави та громадянського суспільства в

Україні важливим є формування нового, вищого рівня правосвідомості та
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правової  культури.  Великого  значення  набувають  правове  виховання  і

правова  освіта.  Без  глибоких знань  прав,  свобод,  чинного  законодавства

еволюційний розвиток нашого суспільства не відбувається.

Підвищення  рівня  правових  знань,  правосвідомості  та  правової

культури  можливе  лише  за  повсякденного,  професійно  організованого

правового виховання, здійснюваного з використанням усіх його форм.

Розуміння  основ  адміністративного  права  є  необхідною  умовою

життєдіяльності громадянина України.

Навчальний  курс  «Актуальні  проблеми  адміністративного  права,

адміністративна реформа в Україні» розроблено для підготовки студентів-

правознавців  за  кваліфікаційним  рівнем  «Магістр»  у  Кременчуцькому

національному університеті імені Михайла Остроградського. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є складний комплекс

теоретичних положень, правових інститутів і нормативного матеріалу щодо

регламентації  відносин  адміністративних  зобов’язань  у  виконавчо-

розпорядчій діяльності публічної адміністрації.

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає в наступному : 

– науково-юридична : закласти та сформувати у студентів знання з

актуальних проблем адміністративного права, їх норм та інститутів, а також

дати чітке уявлення, що ми розуміємо під такими правовими категоріями як

«публічна  адміністрація»,  «орган  виконавчої  влади»,  «центральні  органи

виконавчої влади» та ін., а також їх зміст. У сучасних українських умовах

актуальні  проблеми  адміністративного  права  полягають  у  комплексній

перебудові  існуючої  в  Україні  системи  публічного  управління  всіма

сферами суспільного життя. З іншого боку – у розбудові деяких інститутів

публічного управління, яких Україна ще не створила як суверенна держава. 

Таким  чином,  науково-юридичною  метою  актуальних  проблем

адміністративного  права  є  поетапне  створення  такої  системи  публічного

управління та їх діяльності, що забезпечить становлення України як високо

розвинутої, правової, цивілізованої Європейської держави з високим рівнем

життя, соціальної стабільності, культури та демократії, дозволить їй стати
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впливовим чинником у  державі  та  Європі.  Науково-юридичною метою є

також формування системи публічного управління, яка стане близькою до

потреб і запитів людей, а головним пріоритетом її діяльності буде служіння

народові,  національним  інтересам.  Ця  система  буде  підконтрольною

народові, прозорою, побудованою на наукових принципах;

– загальноосвітня  :  вивчення  теоретичних  понять  публічної

адміністрації, системи органів виконавчої влади, методів і форм діяльності

публічної  адміністрації,  інституту  надання  адміністративних  послуг  та

дослідження міжнародного досвіду здійснення адміністративних процедур,

а  також  їх  вплив  на  всі  галузі  права  та  міжгалузеві  зв’язки,  вплив  на

державотворчі  процеси  в  Україні,  пов’язані  з  реформуванням

організаційних  структур  виконавчої  влади,  реформуванням  державної

служби в Україні, реформуванням адміністративного права в цілому;

– виховна  :  сприяти  формуванню  патріотизму,  громадсько-

політичної та правової культури майбутнього юриста.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми

адміністративного права, адміністративна реформа в Україні» є : 

1) формування  ефективної  організації  виконавчої  влади  як  на

центральному, так і на місцевому рівнях управління;

2) формування сучасної системи місцевого самоврядування;

3) запровадження нової ідеології функціонування виконавчої влади

та  місцевого  самоврядування  як  діяльності  щодо забезпечення  реалізації

прав і свобод громадян, надання державних та громадських послуг;

4) організація  на  нових  засадах  державної  служби  та  служби  в

органах місцевого самоврядування;

5) дослідження інституту надання адміністративних послуг;

6) вивчення  та  дослідження  зарубіжного  досвіду  здійснення

адміністративних  процедур,  а  також  запропонування  можливих  шляхів

запровадження  окремих  положень  в  існуючому  національному

законодавстві.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
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знати : 

– сутність актуальних проблем сучасного адміністративного права,

його зв’язок з державним управлінням і публічним адмініструванням;

– діюче адміністративне законодавство;

– поняття, функції та принципи публічного управління;

–  систему  виконавчої  влади,  правове  положення  суб’єктів,  що  її

здійснюють;

– проблеми діяльності публічної адміністрації;

– можливість удосконалення форм і методів публічного управління;

– поняття адміністративних процедур і можливості їх здійснення як

в Україні, так і в іноземних державах;

уміти :

– тлумачити та застосовувати чинне адміністративне законодавство;

–  правильно  використовувати  в  практичній  діяльності  методи

публічного управління;

– орієнтуватися та уміти визначити вид конкретної форми публічної

адміністрації;

–  готувати  проекти  актів  публічного  управління  та  приймати

управлінські, юрисдикційні та інші рішення;

–  розкрити  зміст  і  на  прикладі  показати  діяльність  публічної

адміністрації щодо адміністративної процедури.

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ,

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Назви змістових

модулів і тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

усього У тому числі усь

ого

У тому числі

л п сем. інд. с.р. л п сем. інд. с.р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Змістовий модуль 1. Сучасний стан та проблеми розвитку

адміністративного права України як галузі публічного права
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Тема 1. Поняття 

і зміст предмета 

регулювання 

адміністратив-

ного права 

України

16 4 4 8 11 1 1 9

Тема 2. Правові 

проблеми 

удосконалення 

організації

16 4 4 8 11 1 1 9

Змістовий модуль 2. Проблеми правового регулювання публічної служби в

Україні
Тема 3. Основні 

проблеми 

законодавчого 

врегулювання 

публічної 

служби

16 4 4 8 18 1 1 16

Тема 4. 

Удосконалення 

методів і форм 

діяльності 

публічної 

адміністрації

14 2 2 10 16 16

Змістовий модуль 3. Адміністративні послуги в діяльності публічної

адміністрації
Тема 5. Фізичні 

та юридичні 

особи в 

адміністративно-

правових 

відносинах

14 2 2 10 16 16

Тема 6. 14 2 2 10 18 1 1 16
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Адміністративні 

процедури та їх 

правове 

регулювання : 

зарубіжний 

досвід для 

України
Усього годин : 90 18 18 54 90 4 4 82

2 ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  І САМОСТІЙНОЇ

РОБОТИ

Семінарське заняття № 1

Тема. Поняття і зміст предмета регулювання адміністративного

права України. 

Мета  : обґрунтування  необхідності  уточнення  предмета

адміністративного  права.  Оволодіння  знаннями  про  предмет,  метод

адміністративного права та загальні положення концепції адміністративної

реформи.

Питання для обговорення

1. Традиційне розуміння предмета адміністративного права України.

2.  Види суспільних відносин,  що входять  до  предмета  правового

регулювання сучасного адміністративного права.

3. Відмежування методів адміністративно-правового регулювання та

методів діяльності публічної адміністрації.

4. Система сучасного адміністративного права України.
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5. Зміст поділу адміністративного права на загальну й особливу 

частину та його основні недоліки. 

Короткі теоретичні відомості

Завдання науки полягає у виробленні таких інноваційних моделей,

які  дають  суспільству  змогу  підвищити  ефективність  діяльності  та

вирішити  еволюційні  завдання,  що  стоять  перед  ними.  Абстрактні

математичні  розрахунки,  втілені  в  життя  за  допомогою  механічних

пристроїв,  хімічних  реакцій,  фізичних  дій,  допомагають  інтелекту

провідних учених світу реалізовувати свої амбітні ідеї. Учені гуманітарного

спрямування,  вивчаючи й аналізуючи соціальні  процеси,  психічні  явища,

взаємозв’язки  історичних  подій,  роблять  прогнози  та  вивчають

закономірності  розвитку  людства.  Право  –  практична  реалізація

концептуальних  моделей,  створених  для  покращання  життя  як  окремої

людини, так і  розвитку сучасної  цивілізації  в цілому. Модель організації

діяльності  органів  публічної  влади,  розроблена  в  працях  провідних

українських  науковців,  базується  на  вивченні  теоретичних  основ

суспільного  розвитку,  виявленні  тих  помилок,  які  притаманні

пострадянським країнам, а також аналізі досягнень провідних країн світу.

Водночас  характерною  ознакою  українського  адміністративного

права до недавніх часів була істотна деформація його ролі. Точніше кажучи,

абсолютизувалися два аспекти суспільного призначення адміністративного

права: насамперед, як засобу управлінського впливу держави на суспільні

процеси, тобто як права «адміністрування», а також як права «примусу», що

забезпечувало  застосування  державою  у  відносинах  із  громадянами

різноманітних  засобів  адміністративного  примусу.  Це  є  закономірним

наслідком певної науково-юридичної традиції, що зміцнювалася впродовж

багатьох років радянського періоду. Донині, на жаль, адміністративне право

багатьма  сприймається  лише  у  зазначених  аспектах.  Зрозуміло,  що  таке

уявлення  консервує  властиву  тоталітарному  суспільству  ідеологію

«панування  держави»  над  людиною,  де  людина  займає  місце  лише

9



керованого  об’єкта,  на  який  спрямовані  владно-розпорядчий  вплив  і

адміністративний примус з боку державних органів.

Дослідження  теорії  адміністративного  права  як  основи  правової

реформи, що триває в Україні та в інших країнах Східної Європи, полягає у

визначенні  головної  функції  сучасного  адміністративного  права,  яка

виявляється як регуляторна в публічно-правових відносинах і як захисна у

приватно-правових  відносинах.  Отже,  на  сьогодні  триває  розбудова

України як правової демократичної держави, у якій народний суверенітет є

найвищою соціальною цінністю. Для цього необхідне оновлення правової

бази,  що  регулює  відносини  держави  й  особи,  а  отже,

«людиноцентристський  підхід»  є  основою  для  змін  у  законодавстві.

Обґрунтування  поділу  адміністративного  права  за  принципом

інституційності.  Поняття  принципів  сучасного  адміністративного  права

України.  Джерела  та  систематизація  адміністративного  законодавства

України. 

Теми рефератів

1. Адміністративна реформа в Україні: загальна характеристика.

2. Реформа адміністративного права. 

Контрольні питання

1. Реформа адміністративного законодавства.

2. Реформа органів виконавчої влади.

3.  Обґрунтування  поділу  адміністративного  права  за  принципом

інституційності. 

Питання для самостійного опрацювання

1. Метод і система адміністративного права. 

2. Поняття, особливості та види адміністративно-правових норм.

3.  Сутність  виконавчої  влади,  її  співвідношення  з  державним

управлінням та адміністративним правом. 

4. Поняття, особливості та види адміністративно-правових норм. 

Література : [25, с. 1 – 280; 102, с. 49 – 51].

Семінарське заняття № 2
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Тема .  Правові  проблеми  удосконалення  організації  та

діяльності публічної адміністрації. 

Мета  : оволодіння  знаннями  про  поняття  й  основні  теоретичні

підходи до вивчення правової категорії «публічна адміністрація» та системи

та структури центральних органів виконавчої влади. 

Питання для обговорення

1. Поняття публічної адміністрації: широке та вузьке розуміння.

2. Поняття та види органів виконавчої влади України та проблеми їх

класифікації. 

3. Взаємодія органів виконавчої влади з Президентом України. 

4. Недоліки традиційного поділу органів виконавчої влади на вищі

центральні та місцеві.

5.  Невизначеність  місця  Ради  міністрів  АРК,  Ради  національної

безпеки  і  оборони,  а  також  територіальних  управлінь  міністерств  у

традиційній системі класифікації органів виконавчої влади. 

Короткі теоретичні відомості

За період з 1991 року в Україні  практично сформовано більшість

інститутів  публічної  адміністрації.  Зокрема  функціонують  органи

виконавчої  влади  й  органи  місцевого  самоврядування,  а  також

запроваджено  державну  службу  та  службу  в  органах  місцевого

самоврядування.  

Законами визначено правовий статус, компетенції та основні засади

діяльності Кабінету Міністрів України,  місцевих державних адміністрацій і

органів місцевого самоврядування.

У законодавстві  закріплено політичний статус  посади  міністра  та

визначено,  що  тільки  міністр  має  право  спрямовувати  і  координувати

діяльність  іншого  центрального  органу  виконавчої  влади;  врегульовані

відносини Кабінету Міністрів України з іншими органами влади, утворено

урядові комітети. Прийнято новий Регламент Кабінету Міністрів України,

завдяки  якому  інструменти  розробки  політики  та  формат  політичних
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документів  були  запроваджені  як  процедури  і  стандарти  прийняття

політичних рішень. 

Прийнято  ряд  актів  законодавства  щодо  забезпечення  доступу

громадян  до інформації  про діяльність  органів  влади та  щодо залучення

громадськості до підготовки політичних рішень. 

Проведено  певне  впорядкування  структури  центральних  органів

виконавчої  влади,  але  вона є  нестабільною,  органи часто  змінюють свій

статус, іноді без достатніх на це підстав. 

Теми рефератів

1.  Актуальні  проблеми  врегулювання  статусу  Кабінету  Міністрів

України. 

2.  Центральні  органи виконавчої  влади України:  основні  напрями

реформування. 

Контрольні питання

1. Розмежування статусу міністерств та інших центральних органів

виконавчої влади як політичних та адміністративних органів.

2. Взаємодія місцевих органів публічної адміністрації.

3. Поняття, принципи та система органів місцевого самоврядування.

4.  Власні  та  делеговані  повноваження  органів  місцевого

самоврядування.

5. Виконавчі комітети органів місцевого самоврядування. 

Питання для самостійного опрацювання

1. Адміністративно-правовий статус державних служб. 

2. Адміністративно-правовий статус державних агентств.

3.  Адміністративно-правовий  статус  державних  інспекцій.

Адміністративно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади.

4.  Проблемні  питання  розмежування  адміністративно-правового

статусу  місцевих  органів  виконавчої  влади  й  органів  місцевого

самоврядування. 

Література : [18, с. 34 – 49; 29, с. 54 – 96].
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Семінарське заняття № 3

Тема. Основні проблеми законодавчого врегулювання публічної

служби. 

Мета : на основі засвоєних знань про публічну службу в Україні

вміти виділяти види публічної служби та називати особливі риси кожного

виду публічної служби, при цьому наводити приклади останніх.

Питання для обговорення

1. Проблеми класифікації видів публічної служби.

2.  Перспективи  поділу  державної  служби  на  цивільну,

мілітаризовану та спеціалізовану.

3.  Проблеми систематизації законодавства про державну службу.

4.  Служба  в  органах  місцевого  самоврядування  –  вид  публічної

служби.

Короткі теоретичні відомості

Політико-правові процеси,  які сьогодні відбуваються в Україні,

зумовили необхідність переглянути державно-службове законодавство на

предмет його оновлення й усунення наявних колізій. Важливе значення має

створення в Україні цілісного інституту публічної служби.  У світі немає

жодної універсальної моделі,  яку можна було б використати під час

формування національного інституту публічної служби.  Проте врахування

досвіду зарубіжних країн,  передовсім членів Європейського Союзу,  дасть

змогу визначити основні засади публічної служби в Україні та  сприятиме

створенню відповідної законодавчої бази.

Поняття «публічна служба»  набуває поширення у законодавстві

більшості європейських держав після Першої світової війни.  Формування

цілісного інституту публічної служби у нашій державі вперше було

передбачено в Концепції адміністративної реформи в Україні 1998 р. Однак

завдання реформи залишилися,  значною мірою,  не реалізованими.  Серед

них і питання створення цілісної моделі національної публічної служби

13



загалом та оновлення її складових – державної служби та служби в органах

місцевого самоврядування.

Відповідно до Концепції адаптації інституту державної служби в

Україні до стандартів Європейського Союзу,  потрібно дослідити і реально

оцінити власні здобутки у цій сфері та вивчити і проаналізувати відповідне

законодавство та практику його застосування в зарубіжних країнах.  Це

надасть змогу пришвидшити процес урегулювання публічно-службових

відносин.

Теми рефератів

1.  Проблемні  питання  законодавчого  забезпечення  державної

служби в Україні.

2. Загальна характеристика Закону України «Про державну службу».

Контрольні питання

1. Поняття та зміст цивільної служби.

2. Патронатна служба.

Питання для самостійного опрацювання

1.  Охарактеризувати  Концепції адаптації інституту державної

служби в Україні до стандартів Європейського Союзу

2. Поняття «публічна служба».

Література : [37, с. 1 – 269; 103, с. 52 – 196; 105, с. 23 – 59].

Семінарське заняття № 4

Тема.  Удосконалення  методів  і  форм  діяльності  публічної

адміністрації.

Мета  : опанування  та  застосування  на  практиці  знань  стосовно

форм і методів діяльності публічної адміністрації.

Питання для обговорення

1. Поняття та види методів діяльності публічної адміністрації. 

2.  Переконання  та  стимулювання  в  діяльності  публічної

адміністрації.

3. Примус у діяльності публічної адміністрації.
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4.  Законодавче  забезпечення  застосовування  адміністративного

примусу.

5.  Загальна  характеристика  Кодексу  України  про  адміністративні

правопорушення. 

6. Форми звернень громадян.

7.  Фізичні  та  юридичні  особи  в  адміністративно-правових

відносинах.

Короткі теоретичні відомості

Під  формою  публічного  адміністрування слід  розуміти  зовнішньо

виражену дію суб’єктів публічної адміністрації, що здійснюється в рамках

їх компетенції для виконання поставлених перед ними завдань і  тягне за

собою певні наслідки.

Ознаки форм публічного адміністрування :

1) залежать від змісту компетенції публічної адміністрації;

2) обумовлені реалізацією завдань  і функцій  суб'єктів владних

повноважень  (виконання  адміністративних  зобов’язань)  в

рамках їх компетенції;

3) у більшості випадків вимагають юридичної регламентації;

4) тягнуть за собою певні наслідки.

Різноманітність форм публічного адміністрування, відмінності в їх

характері,  юридичній  силі,  та  меті  застосування  роблять  актуальною

проблему їх класифікації.

За  значенням наслідків,  які  виникають у  результаті  використання

форм, виділяють:

а) правові форми публічного адміністрування;

б) не правові форми публічного адміністрування.

Теми рефератів

1. Поняття та види форм діяльності публічної адміністрації. 

2. Характеристика форм діяльності публічної адміністрації. 

Контрольні питання
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1.  Забезпечення  законності  в  діяльності  публічної  адміністрації

(контроль, нагляд, звернення громадян). 

2. Поняття та види адміністративних стягнень.

3.  Співвідношення  адміністративного  примусу  з  іншими  видами

державного примусу.

4. Заходи адміністративного попередження: поняття та види.

5. Заходи адміністративного припинення: поняття та види.

Питання для самостійного опрацювання

1. Заходи адміністративної відповідальності: поняття та види. 

2. Адміністративна відповідальність неповнолітніх. 

3. Адміністративна відповідальність військовослужбовців.

4.  Забезпечення  законності  в  діяльності  публічної  адміністрації

(контроль, нагляд, звернення громадян).

5.  Розмежування  понять  «контроль»  і  «нагляд»  у  діяльності

публічної адміністрації.

6. Поняття звернень громадян. 

Література : [20, с. 109 – 208; 105, с. 46 – 507].

Семінарське заняття № 5

Тема.  Фізичні  та  юридичні  особи в  адміністративно-правових

відносинах

Мета  : на  основі  засвоєних  знань  уміти  визначати  види

адміністративних послуг і  за  допомогою рольових ігор уміти відтворити

ситуацію практичного надання адміністративних послуг.

Питання для обговорення

1. Поняття адміністративних послуг.

2. Ознаки адміністративних послуг.

3. Види адміністративних послуг.

4. Законодавче забезпечення надання адміністративних послуг.

Короткі теоретичні відомості

Адміністративно-правові відносини – це відносини, які виникають з

приводу  виконання  адміністративних  зобов’язань  публічною
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адміністрацією. Характерною ознакою адміністративно-правових відносин

є  те,  що  органи  публічної  адміністрації  виступають  у  них  владною

стороною,  яка  реалізує  свої  виконавчо-розпорядчі  повноваження.  Тобто,

має право на прийняття владного (обов’язкового) рішення.

Особливості адміністративно-правових відносин:

1) вони є видом правових відносин та формою існування соціальних

відносин.  Вони  виникають,  змінюються  та  припиняються  в  сфері

публічного адміністрування;

2) вони формуються у рамках і на основі адміністративно-правових

норм, які містять у собі абстрактну конструкцію відносин;

3)  відносини  об’єктивуються  з  виникненням  юридичних  фактів,

передбачених адміністративно-правовими нормами;

4)  одна  із  сторін  адміністративно-правових  відносин  завжди  є

носієм владних повноважень (публічна адміністрація), без якого існування

адміністративно-правових відносин неможливе;

5)  такі  відносини  можуть  існувати  за  принципом  «влада  –

підпорядкування», коли одна сторона має владні повноваження щодо іншої

(наприклад,  відносини  між  обласною  та  районною  державними

адміністраціями);

6)  адміністративно-правові  відносини  можуть  виникати  за

ініціативою  будь-якої  із  сторін.  При  цьому  згода  або  бажання  другої

сторони не є обов’язковою умовою їх виникнення, так само, як і наявність

або  відсутність  у  неї  владних  повноважень.  Яскравим  прикладом  у  цій

ситуації є реординаційні відносини, що виникають за ініціативи громадян,

зокрема при оскарженні дій і рішень публічної адміністрації;

7) спори між сторонами таких відносин переважно вирішуються в

адміністративному  порядку,  хоча  можуть  бути  вирішені  й  у  судовому

(зокрема, в порядку адміністративного судочинства).

Складовими  частинами  адміністративно-правових  відносин  є

юридична основа, юридичні факти, суб'єкти й об'єкти.
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Юридична  основа  –  це  адміністративно-правові  норми  –  як

матеріальні, так і процесуальні, на підставі яких виникають відносини.

Юридичні  факти – це певні дії  та  події,  які  слугують фактичною

підставою для виникнення, зміни та припинення адміністративно-правових

відносин.

Дії – це факти, які виникають за волею людей. Вони можуть бути

правомірними  і  неправомірними.  Правомірні  дії  відповідають  вимогам

адміністративно-правових  норм.  Неправомірні  дії  –  це  правопорушення,

проступки, що тягнуть за собою застосування заходів примусового впливу.

Правовідносини,  викликані  протиправними  вчинками,  називають

деліктними.

Події – це явища, що не залежать від волі людей, але призводять до

певних правових наслідків (повені, землетруси, пожежі тощо).

Суб’єкти  –  це  конкретні  учасники  адміністративно-правових

відносин – юридичні та фізичні особи, наділені правами й обов’язками у

сфері управлінської діяльності. Передумовою вступу названих суб’єктів у

конкретні  адміністративно-правові  відносини  є  наявність  у  них

правоздатності та дієздатності.

Адміністративна  правоздатність  –  це  спроможність  суб’єкта

адміністративних правовідносин мати права та нести юридичні обов’язки у

сфері  виконавчої  влади.  Адміністративна правоздатність  юридичних осіб

виникає,  як  правило,  з  моменту  видання  акта  про  їх  заснування,  а

припиняється  з  їх  ліквідацією  чи  реорганізацією.  У  фізичних  осіб

адміністративна  правоздатність  виникає  з  моменту  народження  і

припиняється  з  їх  смертю.  Адміністративна  правоздатність  є  основою

дієздатності.

Адміністративна дієздатність – це здатність своїми діями набувати і

реалізовувати  права  й  обов’язки  у  сфері  управління.  Правоздатність  і

дієздатність складають правосуб’єктність.

Об’єкт – це те, щодо чого виникають, розвиваються і припиняються

адміністративно-правові відносини.
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Теми рефератів

1. Розмежування адміністративних послуг і публічних послуг.

2. Реєстрація адміністративних послуг.

Контрольні питання

1. Реєстри адміністративних послуг.

2. Особливості адміністративно-правових відносин.

3. Суб’єкти адміністративного права.

Питання для самостійного опрацювання

1.  Надати  визначення  понять  «адміністративна  дієздатність»  та

«адміністративна правоздатність».

2. Що є складовими частинами адміністративно-правових відносин.

Література : [1, с. 19 – 28; 2, с. 46 – 57; 15, с. 24 – 132].

Семінарське заняття № 6

Тема.  Адміністративні  процедури  та  їх  правове  регулювання:

зарубіжний досвід для України

Мета : вільно орієнтуватися в системі понять і принципів інституту

адміністративної процедури не лише України, але й зарубіжних країн.

Питання для обговорення

1. Поняття адміністративної процедури.

2. Ознаки адміністративних процедур.

3. Класифікація адміністративних процедур.

4. Принципи адміністративної процедури.

Короткі теоретичні відомості

Для  того  щоб  осягнути  зміст  і  призначення  адміністративної

процедури,  з’ясувати  її  ознаки,  спочатку  нам  необхідно  проаналізувати

співвідношення  понять  адміністративної  процедури  й  адміністративного

процесу,  останнє  з  яких  уважається  базовим  у  вітчизняному

адміністративному праві. Ця проблема особливо складна, якщо зважити, що

навіть сам термін «адміністративна процедура» в західному його значенні

для нашої доктрини є новим.
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Для  якомога  ширшого  аналізу  змісту  понять  «адміністративна

процедура»  й  «адміністративний  процес»  можна  використати  кілька

способів  дослідження,  таких,  як  :  етимологічний,  історичний,

компаративний  та  метод  аналогій.  Етимологія  дає  можливість  дослідити

первинний  зміст  термінів.  За  допомогою  історичного  методу  можна

проаналізувати  генезис  понять  у  законодавстві  й  теорії.  Компаративний

метод дає змогу порівняти підходи різних країн до розуміння та правового

регулювання  адміністративної  процедури  й  адміністративного  процесу.

Застосування методу аналогій, зокрема порівняння використання однакових

термінів у різних галузях права, сприяє виявленню їхніх спільних ознак та

особливостей.

Слово «процедура» (від латинського procedo) означає проходжу, або

просуваюсь,  а  «процес»  (від  латинського  processus)  –  проходження,

просування вперед. 

Теми рефератів

1.  Адміністративна  процедура  як  інститут  адміністративного

процесу.

2.  Значення  адміністративних  процедур  у  реформуванні

адміністративного права.

Контрольні питання

1. Особливості здійснення адміністративних процедур ФРН.

2. Особливості здійснення адміністративних процедур Польщі.

Питання для самостійного опрацювання

1. Особливості здійснення адміністративних процедур США.

2. Особливості здійснення адміністративних процедур Нідерландів.

3. Особливості здійснення адміністративних процедур Естонії. 

Література : [2, с. 19–28; 15, с. 46–57].

3 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. У чому полягає специфіка категорій права й управління? 
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2. Охарактеризуйте  дефініцію  управління  з  філософсько-правової

позиції. 

3. Визначте  місце  принципу  «верховенства  права»  у  римському

праві. 

4. Назвіть  фундаментальні  риси  римського  права,  що

застосовуються на сьогодні в адміністративному праві. 

5. Які  форми  рецепції  римського  права,  на  вашу  думку,  були

переважаючими для вітчизняних права? 

6. Яким  чином  камералістика  вплинула  на  розвиток

адміністративного права? 

7. Із чим пов’язане виникнення феномену поліцейського права ? 

8. Надайте  коротку  характеристику  основних  етапів  становлення

адміністративного права. 

9. Який  вигляд  мала  князівська  управлінсько-адміністративна

діяльність у Київській Русі? 

10. Встановіть  адміністративно-правові  наслідки  входження

українських  земель  до  складу  Великого  князівства  Литовського  та  Речі

Посполитої. 

11. Проаналізуйте  повноваження  інститутів  управління

українськими землями за козацької доби. 

12. Що являв собою перехід до нового розуміння адміністративного

права у другій половині ХІХ ст.? 

13. Чим  був  викликаний  вибір  радянським  законодавцем  форми

адміністративної кодифікації у вигляді Основ? 

14. Як  саме  наукові  праці  радянських  правознавців  вплинули  на

становлення сучасної української адміністративно-правової думки? 

15. Які суттєві відмінності мав розвиток адміністративного права за

часів здобуття незалежності України? 

16. Обґрунтуйте  доцільність  поширення  людиноцентристського

підходу в адміністративно-правовій науці. 
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17. Чим була зумовлена необхідність проведення адміністративної

реформи в Україні? 

18. Дайте  оцінку  ідеї  впровадження  в  Україні  моделі  козацького

адміністративно-територіального устрою. 

19. Сформулюйте головні ознаки рецепції радянського права. 

20. Означте  групи  суспільних  відносин,  які  включає  предмет

адміністративного права. 

21. Сформулюйте  дефініцію «адміністративне  право»,  враховуючи

предмет його регулювання. 

22. Узагальніть  наявні  визначення  поняття  системи

адміністративного права. 

23. Поясність  чому  фундаментальним  критерієм  об’єднання

адміністративно-правових норм та, в той же час, критерієм їх розподілу за

структурними елементами є предмет правового регулювання. 

24. У  чому  полягає  мета  вивчення  принципів  адміністративного

права? 

25. Наведіть декілька прикладів загальних і спеціальних принципів

адміністративного права. 

26. Що мають на увазі під методом правового регулювання? 

27.  Які  риси  притаманні  адміністративно-правовому  методу

регулювання? 

28. Наведіть декілька прикладів функцій адміністративного права та

поясність їх зміст. 

29. Визначте особливості норми адміністративного права. 

30. Як  саме  відбувається  вираження  імперативного  характеру

адміністративно-правових норм? 

31. Охарактеризуйте  елементи  складу  адміністративно-правової

норми. 

32. Які галузі права охоплює публічне право? 

33. Чому,  на  вашу  думку,  адміністративному  праву  у  сфері  дії

публічного належить провідна роль? 
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34. Яким чином адміністративне право пов’язане із трудовим? 

35. Проаналізуйте  стан  вітчизняного  розвитку  адміністративно-

господарського права. 

36. Назвіть  приклади  адміністративної  підпорядкованості  в

земельному праві. 

37. Із  якою  галуззю  права  адміністративне  право  межує  лінією

відповідальності посадових осіб? 

38. Дослідіть  і  запропонуйте  власне  доповнення  до

фундаментальних ознак публічно-правових відносин. 

39. Охарактеризуйте аксіоми, на яких будується поняття делікту в

адміністративному праві України. 

40. Проаналізуйте підходи до розуміння дефініції «адміністративно-

правові відносини». 

41. Хто має право ініціювати виникнення адміністративно-правових

відносин? 

42. У  чому  полягає  різниця  між  субординаційними  та

погоджувальними правовідносинами? 

43. Розгляньте  класифікації  адміністративно-правових  відносин  і

наведіть приклади. 

44. Як  можна  охарактеризувати  адміністративну  правоздатність

громадян? 

45. Які  засади  взаємодії  громадських  об’єднань  з  органами

державної влади встановлені Законом «Про громадські об’єднання»? 

46. Чи  можна  вважати  юридичну  особу  повноправним  суб’єктом

адміністративного права? 

47. Означте  особливості  правового  статусу  юридичних  осіб

публічного права як суб’єктів державного управління. 

48. Охарактеризуйте  співвідношення  термінів  «орган  виконавчої

влади» та «державний орган». 

49. Проаналізуйте класифікацію органів виконавчої влади, наведену

у Конституції України. 
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50. Поєднання  яких  адміністративно-правових  аспектів  зумовлює

прогнозування перспектив розвитку громадянського суспільства? 

51. У  чому  виявляється  діяльність  адміністративно-правового

регулювання розвитку громадянського суспільства в Україні? 

52. Чи погоджуєтесь Ви з тезою за якою розповсюдження широкої

рівноправності  у  відносинах  людини  з  державою  має  бути  основою

сучасної адміністративної правотворчості та правозастосування? 

53. Дослідіть  критерії  розмежування  адміністративних  та

приватноправових договорів. 

54. Розкрийте  суть  співвідношення адміністративного  договору  та

адміністративного акта. 

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового

проекту (роботи),

практики

для заліку

90 – 100 А Відмінно зараховано
82 – 89 В

Добре
74 – 81 С
64 – 73 D Задовільно
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60 – 63 Е

35 – 59 FX

незадовільно з

можливістю повторного

складання

не зараховано з

можливістю

повторного

складання

0 – 34 F

незадовільно з

обов’язковим

повторним вивченням

дисципліни

не зараховано з

обов’язковим

повторним

вивченням

дисципліни

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Вид занять Змістовий

модуль № 1

Змістовий

модуль № 2

Змістовий

модуль № 3

Залік Сума

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6
Лекції 1 1 1 2 2 2 9
Семінарські заняття 3 3 3 3 3 3 18
Поточний

контроль: реферат

3 3 3 3 3 3 18

Опитування 4 4 4 4 5 5 26
Самостійна робота 1 1 1 2 2 2 9
Усього : 12 12 12 14 15 15 20 100

Т1, Т2 ... Т6 – теми.
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