
Шановні студенти!!!  

Звертаю Вашу увагу на те, що після плану семінарського заняття міститься 

модульний контроль з дисципліни та вимоги до його виконання! 

Тема дисципліни 1.5. Суб’єкти адміністративного права. 

Семінарське заняття 3 

Тема:  Компетенція суб’єктів адміністративного права 
Завдання студентам: 

        Підготувати презентацію на одне із запропонованих питань плану семінару або теми 

індивідуального та творчого завдання (для оцінки «4»-«5»). 

       Надати розгорнуту відповідь на питання плану семінару (для оцінки «3»). 

       Виконані завдання повинні містити посилання на нормативно-правові акти, які 

рекомендовані в переліку літератури. 

       Виконану роботу студент направляє на електронну адресу викладача Мошенець О.А. 

(oly.moshenetch@gmail.com.). 

       Термін виконання – не пізніше наступного дня, після дати проведення заняття. 

 

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. 

 

Література 
Базова: 

1. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / Галунько В., Діхтієвський 

П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с. 

2. Адміністративне право. Загальна частина (альбом схем) [текст] навч. посіб. / О.В. 

Кузьменко, І. Д. Пастух, М.В. Плугатир, М.В. Співак. - К.: «центр учбової літератури», 2015. - 232 с. 
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1. Конституція України від 28 червня 1996 року . 

2. Закон України «Про громадські об’єднання» від 22.03.12. №4572-VI 

3. Закону України «Про звернення  громадян» від 02.10.96. №393/96-ВР  
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Інформаційні ресурси 

1. Законодавство України. Офіційний портал Верховної Ради України. URL: 

http://zakon1.rada.gov.ua 

2. Офіційне інтернет-представництво Президента України. URL: http://president.gov.ua 

3. Урядовий портал (Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України). URL: 

http://kmu.gov.ua 

Ключові поняття 
Суб’єкт адміністративного права, адміністративна правосуб’єктність, компетенція,  публічна 

адміністрація, громадяни, об’єднання громадян.      

 

Індивідуальні та творчі завдання 
1. Система суб’єктів адміністративного права.  

2. Громадяни, як суб’єкти адміністративного права. 
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3. Способи реалізації об’єднань громадян. 

4. Публічна адміністрація як суб’єкт адміністративного права. 

5. Особливості правового статусу іноземців та осіб без громадянства в Україні. 

6. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Під час підготовки до семінарського заняття основну увагу необхідно звернути на декілька 

аспектів, а саме: 

1.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.  
Щоб бути суб’єктом адміністративно-правового відношення, потрібні умови:  

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

2) наявність у суб’єкта адміністративної правосуб’єктності;  

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

право відношення.  

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

2. Суб’єкт адміністративного права – це юридична чи фізична особа, що є носієм прав і 

обов’язків у сфері державного управління, передбачених адміністративно-правовими нормами, та 

має здатність надані права реалізовувати, а покладені обов’язки виконувати. 

Обов’язковою умовою визнання особи (юридичної чи фізичної) суб’єктом адміністративного 

права є наявність у неї елементів адміністративної правосуб’єктності.  

Елементи правосуб’єктності - правоздатність та дієздатність. 

Адміністративна правоздатність - здатність бути носієм прав і обов'язків у сфері державного 

управління і виникає в громадян з моменту народження й припиняється з їхньою смертю. 

Адміністративна дієздатність - здатність своїми діями здійснювати надані права, виконувати 

встановлені обов'язки й нести юридичну відповідальність за свою поведінку, наступає вона у 

фізичних осіб з досягненням певного віку.  

Адміністративна право- і дієздатність юридичних осіб виникає і втрачається одночасно 

Правосуб’єктність громадянина може виникати як з моменту народження (право бути 

зареєстрованою), так і за певних умов. 

Адміністративна дієздатність при спеціальній правосуб’єктності виникає з появою певних 

чинників, які і обумовлюють як момент виникнення дієздатності, так і її особливості. Наприклад, 

пасивне виборче право виникає з моменту досягнення особою 21 року, але реалізувати це право вона 

здатна лише при наявності певних чинників – громадянства, відсутності судимості тощо. 

Адміністративна деліктоздатність у фізичних осіб, за загальним правилом, настає з 16 років. 

Деліктоздатність юридичної особи  виникає одночасно з правосуб’єктністю. 

3. Усі суб' єкти адміністративного права створюють систему, в якій можна виділити: 

- громадян України, іноземних громадян, особи без громадянства, біженців; 

- об' єднання громадян; 

- Президента України; 

- органи державної виконавчої влади. 

В управлінському процесі беруть участь три групи суб'єктів. 

Перша група - наділені власними повноваженнями (сторона, яка управляє) - Президент 

України, вищі посадові особи, вищі органи виконавчої влади. 

Друга група - це суб'єкти, на яких поширюється владний вплив (керована сторона). До них 

належать фізичні та юридичні особи, які не наділені владними повноваженнями у сфері управління. 

До третьої групи включено суб'єктів які одночасно володіють владними повноваженнями та 

перебувають під управлінським впливом. Це посадові особи, державні та муніципальні службовці, 

структурні підрозділи органів державної влади та ін.1 

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

інтересів для спільної реалізації громадянами своїх права та свобод. Види об'єднань громадян: 

а) за організаційно-правовими властивостями: масові (творчі союзи, політичні партії, професійні 

спілки тощо); органи громадської самодіяльності (громадські формування з охорони громадського 

порядку); органи громадського самоврядування (ради і колективи мікрорайонів, вуличні, домові 

комітети тощо); 



б) за масштабом діяльності: міжнародні; всеукраїнські; місцеві. 

в) залежно від мети створення: політичні партії; громадські організації. 

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.  

Особливе місце серед громадських організацій посідають: професійні спілки - добровільні 

неприбуткові громадські організації, що об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами за 

родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання), а також релігійні організації - релігійні 

братства, духовні навчальні заклади, монастирі тощо, що становлять стійкі організаційні утворення із 

специфічними цілями та конкретними способами їх досягнення (відправлення релігійних культів, 

релігійних обрядів, релігійної діяльності). 

Основу взаємовідносин об'єднань громадян з іншими суб'єктами адміністративного права, 

перш за все, органами публічної адміністрації визначають Конституція, Закони "Про об'єднання 

громадян", "Про політичні партії в Україні", "Про свободу совісті та релігійні організації", "Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" тощо. 

Адміністративно-правовий статус об'єднань громадян - це сукупність прав, обов'язків, які 

реалізуються в адміністративних правовідносинах, що виникають між об'єднаннями громадян і 

державними органами, органами місцевого самоврядування. 

Нормами адміністративного права регулюються питання легалізації об'єднань громадян, 

контролю за їх діяльністю, відповідальності та припинення діяльності об'єднань громадян. Решта 

відносин - предмет регулювання норм інших галузей права. 

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

способом їх реєстрації або повідомлення про заснування. Діяльність об'єднань громадян, які не 

легалізовані або примусово розпущені за рішенням суду, є протизаконною. Тобто за допомогою 

норм адміністративного права визначається порядок офіційного визначення державою об'єднань 

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

Державній реєстраційній службі України. Відмова у реєстрації може бути оскаржена до суду. Для 

легалізації об'єднання громадян його засновники подають заяву та документи, перелік яких 

визначається законодавством для певних різновидів такої об'єднань. 

5.Кожна громадська організація при здійсненні своїх прав та обов’язків керується основними 

засадами, принципами діяльності, визначеними Конституцією України та Законом України «Про 

громадські об’єднання», 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. 

 Засновниками громадських організацій можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, 

особи без громадянства, які досягли 18 років, а молодіжних та дитячих організацій - 15-річного віку. 

Рішення про заснування об’єднань громадян приймаються установчим з’їздом (конференцією) або 

загальними зборами. Членами громадських організацій, крім молодіжних та дитячих, можуть бути 

особи, які досягли 14 років. Вік членів молодіжних та дитячих громадських організацій визначається 

їх статутами та Законом України «Про молодіжні та дитячі громадські організації». Кожна 

громадська організація для індивідуалізації повинна мати назву, що складається із загальної та 

індивідуальної, яка визначається установчим з’їздом або загальними зборами організації. 

Найменування громадської організації повинне містити інформацію про її організаційно-правову 

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

висуває вимоги до змісту статутних документів, вони повинні містити: назву об’єднання громадян 

(повна, а також скорочена), його статус та юридичну адресу, мету та завдання об’єднання громадян, 

умови й порядок прийому в члени об’єднання громадян, вибуття з нього, права й обов’язки членів 

(учасників) об’єднання, порядок утворення й діяльності статутних органів об’єднання, місцевих 

осередків та їх повноваження, джерела надходження й порядок використання коштів та іншого 

майна об’єднання, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної 

діяльності, необхідної для виконання статутних завдань, порядок внесення змін і доповнень до 

статутного документа об’єднання. 

Модульний контроль № 1 



ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ДО 27.10.2021 р. 

До уваги студентів! Для опрацювання модульного контролю вам рекомендовано: 

Дати відповідь на  три питання, в залежності від варіанту, та надіслати іх на перевірку.  

Для задовільного рівня достатньо просто відповідей за опрацьованим матеріалом 

Для достатнього та відмінного рівня вам додатково рекомендовано створити 

презентацію, що відповідає загальним вимогам (не більше 10 слайдів) або підібрати тематичний 

відео сюжет за будь яким питанням Вашого варіанту – на вибір. 

Виконані роботи мають містити титульну сторінку, де необхідно зазначити наступне: 

Модульний контроль № 1 

з дисципліни «Адміністративне право » 

Варіант № ___ 

студента-(ки) групи П - __ 

________________________ 

(ПІБ) 

Оцінка буде виставлятись з урахуванням повноти відповіді, правильності, сучасності 

підібраних матеріалів та охайності в оформленні (вимоги до оформлення наведені в Додатку 1). 

Номер варіанту визначається першою літерою прізвища студента відповідно до наведеної 

таблиці: 

Варіант № 1 А, Д, З 

1. Поняття та предмет адміністративного права. 

2. Адміністративно-правові відносини та юридичні факти. 

3. Акти президента України як джерела адміністративного права 

Варіант № 2 Г, К, Ф 

1. Судове та адміністративне оскарження дій публічної адміністрації. 

2. Поняття та характеристика джерел адміністративного права. 

3. Система суб’єктів адміністративного права. 

Варіант № 3 Б, С, Ш 

1. Відносини відповідальності за порушення загальнообов’язкових правил, 

установлених публічною адміністрацією. 

2. Види та класифікація джерел адміністративного права 

3. Адміністративно-правовий  статус об’єднань громадян.  

Варіант № 4 В, Х 

1. Принципи в адміністративно-правовому регулюванні. 

2. Характеристика конституційних норм адміністративно-правової 

спрямованості. 

3. Правовий статус об’єднань громадян. 

Варіант № 5 Є, М, Т 

1. Заборони в адміністративно-правовому регулюванні. 

2. Законодавчі акти як джерела адміністративного права. 

3. Способи реалізації об’єднань громадян 

Варіант № 6 І, Ч 

1. Дозволи в адміністративно-правовому регулюванні. 

2. Акти Кабінету Міністрів України як джерело адміністративного права. 

3. Публічна адміністратиція як суб’єкт адміністративного права. 

Варіант № 7 Щ, Н, Ц 

1. Реалізація норм  адміністративного права та види реалізації (виконання, 

використання, додержання, застосування). 

2. Акти управлінських органів виконавчої влади як джерела адміністративного 

права. 

3. Громадяни як суб’єкти адміністративного права. 

Варіант № 8 П, Р 

1. Вимоги до застосування норм  адміністративного права (законність, 

обґрунтованість, доцільність). 

2. Акти місцевих органів влади як джерела адміністративного права. 

3. Правовий статус об’єднань громадян. 

Варіант № 9 Л, Ю, Я 

1. Поняття та структура адміністративно-правової норми та відмінність 

її від інших галузей права. 

2. Акти органів місцевого самоврядування як джерела адміністративного 

права 

3. Поняття та характеристика джерел адміністративного права. 

Варіант № 10 У, О, Ж, 

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

2. Конституція України як головне джерело адміністративного права. 

3. Акти президента України як джерела адміністративного права 



 

Виконані завдання в форматі .doc (ворд) надсилайте на перевірку на пошту: 

Група П-23, викладач Мошенець О.А. - oly.moshenetch@gmail.com 

 

Додаток 1 

Модульна роботи викладається державною мовою на стандартних аркушах формату А-4 (210 

х 297). 

Робота друкується шрифтом Times New Roman, 14 кеглем;  

вирівнювання - “За шириною”;  

міжрядковий інтервал “Полуторний” (1,5 Lines);  

абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см); 

верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 2 см, праве – 1 см.   

Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти знакам (1,25 см). 

Нумерація сторінок має бути наскрізною. Порядковий номер сторінки позначають арабською 

цифрою і проставляють у правому верхньому куті сторінки. 

 

 

 


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

