
 
 

Лекція №5 

з дисципліни Адміністративне право  

Спеціальність: 081 Право 

 

Тема: Суб’єкти адміністративного права  

 

План: 

1.Поняття «суб’єкт адміністративного права» та «суб’єкт адміністративно-правових відносин». 

2. Система суб’єктів адміністративного прав. 

3. Публічна адміністрація як суб’єкт адміністративного права. 

4. Громадяни як суб’єкти адміністративного права. 

 

Самостійна робота: 

1. Складові адміністративної правосуб’єктності. 

2. Наявність адміністративно-правових обов’язків. 

3. Адміністративно-правовий  статус об’єднань громадян.  

4. Види об’єднань громадян. 

5. Способи реалізації об’єднань громадян. 
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1. Поняття «суб’єкт адміністративного права» та «суб’єкт адміністративно-правових 

відносин». 

http://www.nau.ua/
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http://portal.rada.gov.ua/
http://kmu.gov.ua/
http://www.uamedia.visti.net/uk/


Суб’єкти адміністративного права - це фізичні та юридичні особи, які відповідно до 

адміністративного законодавством та адміністративно-правових норм наділені певним обсягом 

прав та обов'язків у сфері адміністративно-правового регулювання управлінських відносин, а 

також реалізують функції виконавчої влади. 

Виділяють три умови набуття суб’єктом адміністративного права статусу суб’єкта 

адміністративних правовідносин:  

1) наявність норми адміністративного права, яка передбачає певні права та обов’язки суб’єкта;  

2) наявність у суб’єкта адміністративної правосуб’єктності (адміністративної правоздатності і 

дієздатності);  

3) наявність юридичного факту як підстави для виникнення зміни або припинення 

адміністративного право відношення (підстава виникнення, зміни та припинення 

правовідносин). 

 

Суб'єктами адміністративного права є органи виконавчої влади, а також внутрішні 

частини їхнього апарата, і органи громадських організацій, діяльність яких регулюється 

правом, і адміністрація підприємств, установ, організацій, і виконавчо- розпорядницькі 

структури органів місцевого самоврядування. Суб'єктами адміністративного права необхідно 

виділити і структурні частини підприємств, установ, організацій, такі як, наприклад, 

факультет, цех, відділення в лікарні і т.д. 

Суб'єктами адміністративного права є громадяни, особи без громадянства, іноземні 

громадяни. Причому, правове становище суб'єктів одного рівня не однакове. 

Серед іноземних громадян особливим адміністративно-правовим статусом наділені 

біженці згідно з Законом України «Про біженців» від 24 грудня 1993р.  

Суб'єктів адміністративного права можна поділити на два види: індивідуальні та колективні. 

2. Система суб’єктів адміністративного права 

Систему суб'єктів адміністративного процесу можна представити таким чином: 

- громадяни, іноземні громадяни та особи без громадянства; 

- державні органи, підприємства та установи; 

- громадські об'єднання та інші недержавні організації, підприємства та установи; 

- державні службовці; - службовці громадських об'єднань та інших недержавних формувань 

Суб’єктами адміністративного права є учасники правових відносин, які виступають 

носіями суб’єктивних прав і обов’язків адміністративно-правового характеру, які повинні 

володіти правосуб’єктністю, тобто мати адміністративну правоздатність та адміністративну 

дієздатність .  

До основних суб’єктів адміністративного права належать: а) громадяни України, особи без 

громадянства, іноземні громадяни; б) органи виконавчої влади; в) об’єднання громадян; д) 

державні службовці. 

Громадяни України являють собою найбільшу групу суб’єктів адміністративно-правових 

відносин. Важливою умовою визначення громадян як суб’єктів адміністративно-правових 

відносин є наділення їх правами й обов’язками у сфері державного управління.  



Важливе місце в системі гарантій відіграє запровадження в Україні за Законом України 

«Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» посади Уповноваженого 

Верховної Ради з прав людини. 

Іноземні громадяни і особи без громадянства, як правило, в Україні користуються 

правами і несуть обов’язок нарівні з громадянами нашої держави, крім випадків, установлених 

окремими законами і міжнародними договорами. При цьому вони зобов’язані дотримуватись 

чинного законодавства незалежно від того, проживають вони в державі постійно чи тимчасово. 

Усі іноземні громадяни під час їхнього перебування в Україні у тій чи іншій формі вступають 

в адміністративно-правові відносини з органами виконавчої влади в різних сферах. 

Біженці володіють спеціальним адміністративно-правовим . Проблема біженців не нова, 

вона звичайно виникає після встановлення нових кордонів між державами, у зв’язку з 

відокремленням від держави суверенної території, війнами, локальними збройними 

конфліктами, що виникають на тому чи іншому ґрунті, стихійними лихами (наприклад, 

багаторічна посуха чи епідемії, надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру) 

тощо. Правовий статус біженців у нашій державі визначається Законом України «Про біженців» 

від 21.06.01. 

Президент України як суб’єкт адміністративно-правових відносин, відповідно до ст.102 

Конституції України є главою держави. Він виступає від імені України, є гарантом державного 

суверенітету і територіальної цілісності держави, додержання Конституції, прав і свобод 

людини. 

Органи виконавчої влади , залежно від обсягу і характеру компетенції на: а) органи 

загальної компетенції; б) органи галузевої компетенції, що здійснюють державне управління 

окремими галузями; в) органи міжгалузевої (функціональної) компетенції, що здійснюють 

міжгалузеве регулювання, міжгалузеву координацію, зокрема вони координують діяльність 

галузевих міністерств, інших центральних органів виконавчої влади як на центральному, так і 

місцевому рівнях (Міністерство фінансів, Державний комітет статистики тощо). 

3. Публічна адміністрація як суб’єкт адміністративного права 

Органи виконавчої влади є ключовими суб'єктами адміністративного права, оскільки їм 

належать провідне місце і роль у виникненні й функціонуванні суспільних відносин, що є 

предметом адміністративно-правового регулювання. 

Найважливіше значення має класифікація видів органів виконавчої влади в Конституції 

України. Вона виділяє за критерієм організаційно-правового рівня наступні види: 

1) вищий орган у системі органів виконавчої влади - Кабінет Міністрів України; 

2) центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ) - міністерства та інші центральні органи; 

3) місцеві органи виконавчої влади - обласні (Київська і Севастопольська міські), районні 

державні адміністрації. 



Структура системи органів виконавчої влади будується відповідно до певних 

об'єктивних закономірностей організації та функціонування складних соціальних систем, 

наукове визначення яких набуває значення основних засад структурної побудови даної системи. 

4. Громадяни як суб’єкти адміністративного права. 

У системі суб´єктів адміністративного права особливе місце посідає громадянин. 

Громадяни становлять найбільшу групу суб´єктів адміністративного права. Головною 

особливістю їх правового становища 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. 

Адміністративно-правовий статус громадян встановлюється Конституцією України, її 

законами та іншими нормативно-правовими актами права, цими ж джерелами встановлюються 

обов´язки і відповідальність громадянина. 

До елементів адміністративно-правового статусу громадян належать: адміністративна 

правоздатність; адміністративна дієздатність; права та обов´язки; гарантії прав та свобод 

громадян; юридична відповідальність. 

Права, свободи й обов´язки громадян можна поділяти на різні групи, зокрема: 

- на загальні та спеціальні; 

- абсолютні та відносні; 

- громадянські (особисті, фізичні), політичні, економічні, соціальні, духовні (культурні) тощо. 

Загальні - що стосуються будь-яких галузей виконавчої влади і мають загальний 

характер для всіх громадян (право брати участь у державному управлінні, право на свободу 

світогляду, на охорону особистості тощо. 

Спеціальні - права і обов´язки громадян, що стосуються їх адміністративно-правового 

статусу в окремих галузях та сферах виконавчої влади і мають спеціальний характер (право 

керувати транспортними засобами, право на державну службу, право доступу до спеціальної 

інформації. 

Абсолютні - права і обов´язки, реалізація яких залежить від волевиявлення самих 

громадян (право на вибір місця проживання, право на звернення, право участі в громадських 

об´єднаннях, право звернення до органів державної влади). 

Відносні - ті права та обов´язки, реалізація яких залежить не тільки від волевиявлення 

окремих громадян, а й від інших умов (наприклад, реалізація права на навчання у ЗВО або на 

обіймання певної посади залежить від результату проходження конкурсного відбору, служба у 

Збройних Силах залежить від стану здоров´я тощо). 

Завдання для студентів: 

1. Опрацювати ЗакониУкраїни:  «Про громадські об’єднання» від 22.03.12. №4572-VI, 

«Про звернення  громадян» від 02.10.96. №393/96-ВР, «Про Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини» від 23.12.97. №776/97-ВР  

2. Опрацювати питання самостійної роботи. 

3. Підготуватися до модульного контролю №1. (питання модульного контролю 

направлені до лекції №4.)  



 

 

Викладач __________________Панченко Л.О. 


