
Тема дисципліни 1.5. Суб’єкти адміністративного права. 

 

Семінарське заняття 3 

Тема:  Компетенція суб’єктів адміністративного права 
 

План 

1. Поняття «суб’єкт адміністративного права» та складові адміністративної 

правосуб’єктності. 

2. Суб’єкти адміністративних правовідносин, їх права та обов’язки. 

3. Система суб’єктів адміністративного права. 

4. Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян. 

5. Способи реалізації об’єднань громадян. 
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Індивідуальні та творчі завдання 
1. Система суб’єктів адміністративного права.  

2. Громадяни, як суб’єкти адміністративного права. 

3. Способи реалізації об’єднань громадян. 

4. Публічна адміністрація як суб’єкт адміністративного права. 

5. Правовий статус політичних партій в Україні. 

6. Особливості правового статусу іноземців та осіб без громадянства в Україні. 
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7. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Під час підготовки до семінарського заняття необхідно опрацювати Закони України 

«Про політичні партії», «Про громадські об’єднання», «Про звернення громадян», «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань».  

Основну увагу необхідно звернути на наступні поняття: «суб’єкти 

адміністративного права», «система суб’єктів адміністративного права» їх права та 

обов’язки, адміністративна «правосуб’єктність» «дієздатність». Також необхідно вміти 

визначити види суб’єктів адміністративного права, знати особливості їх утворення, 

діяльності. Вміти охарактеризувати правовий статус та порядок легалізації політичних 

партій, громадських об’єднань та контроль за їх діяльністю. 

Об'єднання громадян - це добровільне громадське формування, створене на основі 

єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх права та свобод.  

Політична партія - об'єднання громадян - прихильників загальнонаціональної 

програми суспільного розвитку, які головною метою мають участь у виробленні 

державної політики, формування органів влади, місцевого самоврядування і 

представництво у їх складі. 

Громадська організація - це об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх 

законних соціальних, економічних, творчих, вікових, культурних, спортивних та інших 

спільних інтересів.  

Легалізація об'єднань громадян - офіційне визнання об'єднань громадян, що 

здійснюється способом їх реєстрації або повідомлення про заснування. За допомогою 

норм адміністративного права визначається порядок офіційного визначення державою 

об'єднань громадян й оформлення їх правового статусу. Легалізація об'єднань громадян 

здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». Відмова у реєстрації може бути 

оскаржена до суду.  

Кожна громадська організація, політична партія при здійсненні своїх прав та 

обов’язків керується основними засадами, принципами діяльності, визначеними 

Конституцією України та Законом України «Про громадські об’єднання», «Про політичні 

партії» та функціонує на основі добровільності, рівноправності їх членів, самоврядування, 

законності та гласності. 

Залежно від визначеної засновниками території діяльності, громадські організації 

утворюються та діють із всеукраїнським, місцевим та міжнародним статусом. 

Громадські організації діють на підставі статутних документів: статуту або положення. 

Закон висуває вимоги до змісту статутних документів. 

 

Завдання студентам: 

1. Підготувати презентацію (реферат) відповідно до визначеного варіанта 

2. Презентація (реферат) повинні містити: Титульний лист, План, вступ, розділи (не 

менш ніж 3 розділи), висновок, список використаних джерел (нормативно-правові 

акти, офіційні сайти органів державної влади).  

3. Виконану роботу студент направляє на електронну адресу викладача Панченко Л.О. 

(sofia73x@gmail.com).  

4. Термін виконання – протягом 2-х днів після дати проведення заняття.  
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Варіант №1.(А, Б, В, Г, Д, Е) 

 

1.Підготувати презентацію (реферат) на тему: «Способи реалізації об’єднань громадян» 

 

Варіант №2. (Є, Ж, З, И, І, Ї, К) 

1.Підготувати презентацію (реферат) на тему:« Особливості правового статусу іноземців 

та осіб без громадянства в Україні» 

 

Варіант №3. (Л, М, Н, О, П, Р, С, Т) 

1.Підготувати презентацію (реферат) на тему: «Публічна адміністрація як суб’єкт 

адміністративного права» 

  

 

Варіант №4.  (У, Ф, Х, Ч, Ш, Щ, Ю, Я) 

1.Підготувати презентацію (реферат) на тему: «Правовий статус політичних партій в 

Україні». 
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