
Лекція №4 

з дисципліни Адміністративне право  

Спеціальність: 081 Право 

 

Тема: Джерела адміністративного права   

  

План: 

1. Поняття «джерела адміністративного права» їх види та класифікація. 

2. Характеристика конституційних норм адміністративно-правової спрямованості.  

3. Законодавчі акти як джерела адміністративного права. Конституція України як головне 

джерело адміністративного права. 

4. Акти президента України як джерела адміністративного права. 

 

Самостійна робота: 

1. Акти Кабінету Міністрів України як джерело адміністративного права. 

2. Акти управлінських органів виконавчої влади як джерела адміністративного права. 

3. Акти місцевих органів влади як джерела адміністративного права. 

4. Акти органів місцевого самоврядування як джерела адміністративного права 
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1. Поняття  «джерела адміністративного права», їх види та класифікація 

 
Джерела права - це встановлені державою або визнані нею офіційно-документальні 

форми виявлення і закріплення норм права, що надає їм юридичного, 

загальнообов'язкового значення. Тобто джерела виступають офіційними способами 

зовнішнього вираження і закріплення норм права. Тобто,  адміністративно-правові 

норми містяться безпосередньо в джерелах права – Конституції України, актах 

http://www.nau.ua/
http://www.library.univ.kiev.ua/
http://portal.rada.gov.ua/
http://kmu.gov.ua/


президента України, постановах КМУ, кодексах, інших законах України, нормативно-

правових актах публічної адміністрації. 

До джерел адміністративного права входять не тільки самі нормативно-правові 

акти публічної адміністрації, а й затверджені цими актами положення, інструкції, 

концепції, що регулюють адміністративно-праві відносини. 

Джерела адміністративного права поділяються на загальнодержавні, галузеві та 

локальн.і 

Загальнодержавні є обов’язковими для виконання всіма органами управління, 

незалежно від їх підпорядкування. 

Галузеві й локальні поширюються тільки на конкретно визначені підвідомчі органи. 

Залежно від територіального устрою держави джерела поділяються на державні, 

обласні, міські, районні. 

 Основним видом джерел адміністративного права є нормативно-правові акти – 

закони, укази, постанови, накази та ін.  

Систематизація адміністративного законодавства – це діяльність різноманітних 

суб’єктів адміністративного права з метою приведення нормативно-правових актів у 

єдину упорядковану систему. 

 

2.Характеристика конституційних норм адміністративно-правової спрямованості 

 

Найтісніше адміністративне право взаємодіє з конституційним правом. 

Конституційне право закріплює основи організації і функціонування суб'єктів публічної 

влади, їхнє місце в державному механізмі; права і свободи людини. 

Конституція України займає перше місце  у системі джерел адміністративного 

права, є Основним Законом України. Закріплені в ній норми мають пряму 

адміністративно-правову спрямованість. Вони визначають основи формування та 

діяльності органів виконавчої влади, розмежовують повноваження між центральними й 

місцевими органами влади, закріплюють права і свободи громадян щодо здійснення ними 

державного управління, участь громадських організацій в управлінні державними та 

громадськими справами тощо. Таким чином, у системі джерел адміністративного права 

Конституція відіграє провідну роль, оскільки, маючи вищу юридичну силу, вони є базою 

для появи нових джерел зазначеної галузі права. 

 

3. Законодавчі акти як джерела адміністративного права. Конституція України як 

головне джерело адміністративного права. 

Закон — це нормативно-правовий акт, прийнятий в особливому порядку вищим 

представницьким органом державної влади (парламентом) або безпосередньо народом 

(шляхом референдуму), що має найвищу юридичну силу і призначений для врегулювання 

найбільш важливих суспільних відносин. 

Ознаки закону: 

• акт, що приймається вищими законодавчими (представницькими) органами державної 

влади або безпосередньо народом; 

• акт, який може бути за змістом тільки нормативним; 

• має вищу юридичну силу; 

• приймається в особливому процедурному порядку; 



• це завжди письмовий акт, що містить первинні норми права з основних питань 

суспільного та державного життя. 

У переважній більшості держав конституція є головним законодавчим актом 

держави. Конституційні закони належать до найважливіших джерел конституційного 

(державного) права, які, регулюють найважливіші державно-правові відносини. 

Конституційні закони вносять до конституції зміни або доповнюють її. 

До конституційних належать закони про виборче право, виборчу систему, про 

повноваження урядів і парламентів, про порядок уведення надзвичайного стану тощо. 

4. Акти президента України як джерела адміністративного права. 

Згідно з ч. 2 ст. 106 Конституції України Президент України видає акти у формі 

указів і розпоряджень, які є обов'язковими до виконання на території України. Укази і 

розпорядження Президента України мають підзаконний характер: вони видаються на 

основі Конституції та законів України. 

Указ - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, 

віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний 

(правозастосовний характер). Нормативні укази стосуються до невизначеного кола 

фізичних та юридичних осіб і мають довгострокову дію. Ненормативні укази мають 

індивідуальне значення. 

Розпорядження - ненормативний акт глави держави, який має індивідуальний 

організаційний характер. Згідно з зазначеним Положенням розпорядженнями Президента 

України оформляються. 

Проекти актів Президента України, що надходять від міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади, подаються з візами їхніх керівників і керівників 

інших заінтересованих органів Главі Адміністрації Президента України. 

Проекти указів Президента України нормативного характеру мають погоджуватись у 

Міністерстві юстиції України, а пов'язані з витрачанням фінансових, інших матеріальних 

ресурсів - відповідно з Міністерством фінансів України або Міністерством економіки та з 

питань європейської інтеграції України. 

Завдання студентам:  

1.Опрацювати матеріали лекції використовуючи електронний підручник . . 

Адміністративне правоУкраїни. Повний курс –підручник. 2020. Pdf. 

паhttp://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle 

2.Опрацювати Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97. 

№280/09-ВР,  Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 05.02.15. №157-VIII 

3. Опрацювати питання самостійної роботи.     

4. Підготуватися до Модульного контролю№1.(питання додаються) 

 

 

 

 

 



Питання до модульного контролю №1 з дисципліни «Адміністративне право»   

для студентів ІІ курсу спеціальності 081 Право 

1.Поняття та предмет адміністративного права. 

2.Судове та адміністративне оскарження дій публічної адміністрації. 

3.Відносини відповідальності за порушення загальнообов’язкових правил, установлених публічною 

адміністрацією. 

4.Принципи в адміністративно-правовому регулюванні. 

5.Заборони в адміністративно-правовому регулюванні. 

6.Дозволи в адміністративно-правовому регулюванні. 

7.Реалізація норм  адміністративного права та види реалізації (виконання, використання, додержання, 

застосування). 

8.Вимоги до застосування норм  адміністративного права (законність, обґрунтованість, доцільність). 

9.Поняття та структура адміністративно-правової норми та відмінність її від інших 

галузей права. 

10.Адміністративно-правові та суспільні відносини та їх особливості. 

11. Адміністративно-правові відносини та юридичні факти. 

12.Поняття та характеристика джерел адміністративного права. 

13. Види та класифікація джерел адміністративного права 

14.Характеристика конституційних норм адміністративно-правової спрямованості.  

15.Законодавчі акти як джерела адміністративного права.  

16. Акти Кабінету Міністрів України як джерело адміністративного права. 

17.Акти управлінських органів виконавчої влади як джерела адміністративного права. 

18.Акти місцевих органів влади як джерела адміністративного права. 

19.Акти органів місцевого самоврядування як джерела адміністративного права 

20.Конституція України як головне джерело адміністративного права. 

21.Акти президента України як джерела адміністративного права 

22.Система суб’єктів адміністративного права. 

23.Адміністративно-правовий  статус об’єднань громадян.  

24. Правовий статус об’єднань громадян. 

25.Способи реалізації об’єднань громадян. 

26.Публічна адміністратиція як суб’єкт адміністративного права. 

27.Громадяни як суб’єкти адміністративного права. 

 


