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В Україні хоч така позиція є законодавчо визначеною (аборти дозволені при наявності відповідних 

показників), проте навколо цієї позиції все одно точиться багато суперечок. Ми не будемо наразі торкатись 

філософських, моральних, етичних, релігійних міркувань з цього приводу, оскільки на нашу думку вони є 

однозначними – забирати людське життя ніхто не вправі, а лише зазначимо наступне. Основною проблемою 

даного питання є визначення моменту початку людського життя. Власне на цьому і ґрунтується доказова 

база прихильників аборту, які вважають, що плід ще не є людиною, оскільки він не може відчувати і жити 

поза тілом матері, тому вони вважають право на аборт – правом жінки вільно розпоряджатись своїм тілом. 

Проте, науковцями у сфері медицини вже давно доведено що плід є живим організмом з усіма 

витікаючими з цього наслідками. Більше того є зафільмовано, що при аборті дитина, свідомо відчуваючи 

небезпеку, відштовхується в лоні матері, «втікаючи» від щипців. Щодо того аргументу, що плід не може 

жити поза тілом матері, то на це можна сказати наступне. Дитина, маючи один рік чи навіть більше теж не 

здатна самостійно вижити без чиєї-небудь допомоги, адже вона теж ще не здатна самостійно їсти, ходити 

тощо. Тому аргументи прибічників аборту є дуже поверхневими. 

Враховуючи все вище викладене, хочеться ще раз зазначити, що забирати людське життя ніхто немає 

права. У зв’язку з цим потрібно врегулювати наявну нині правову колізію в нормативно-правових актах 

України, в яких з однієї сторони передбачено та охороняється право на життя, а з іншої сторони – 

передбачається право на аборт. Більше того, ми переконані, що в нинішніх умовах якби кожну жінку, яка 

хоче зробити аборт, якісно інформували та пояснювали що таке аборт, що дитина вже тоді все відчуває і які 

важкі наслідки тягне за собою аборт, то кількість абортів значно зменшилася б. В підтвердження цього 

хочеться навести приклад США, де експериментально жінкам, бажаючим зробити аборт, показували 

зафільмований процес аборту з поясненням кожного кроку та з навмисним показуванням так званого 

абортивного матеріалу – відірвана голова, ручки, ніжки дитини; після такого перегляду усі жінки зі 

сльозами на очах відмовлялися від аборту.   
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ВИВЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

Немає такої сфери державного або суспільного життя, яку б не зачіпали питання адміністративного 

права [1, с. 49]. Нас оточує велика кількість правил, що визначають нашу поведінку у громадських місцях, 

закладах, транспорті тощо, які у більшості також належать до цієї сфери правового регулювання. 

Адміністративне право увійшло в побут і свідомість кожної людини. Воно є живим, глибоко укоріненим у 

суспільство. Вплив даних норм відчувають на собі як конкретні фізичні особи, так і юридичні. 

Вивчення даної дисципліни, в обов’язковому порядку, необхідне кожному, хто бажає здобути 

юридичну освіту, оскільки, саме дане право опосередковує функціонування публічної влади в державі, 

тобто є правом державного управління, що передбачає владний вплив держави, в особі державних органів і 

посадових осіб, на різноманітні суспільні відносини. Адміністративне право як навчальний курс - це 

навчальна дисципліна, яка вивчається в юридичних ВНЗ та інших навчальних закладах з метою 

ознайомлення майбутніх юристів, працівників управління із системою знань про суспільні відносини 

управлінського характеру, щоб навчити їх застосовувати адміністративно-правові норми у практичній 

діяльності [2, с. 34]. Наприклад, у юристів з адміністративно-правовою спеціалізацією викладається як 

основна дисципліна "Адміністративне право", так і спеціальні курси ("Адміністративна відповідальність", 

"Державна служба в Україні"), у ВНЗ МВС читається також курс "Адміністративна діяльність органів 

внутрішніх справ" тощо. 

Адміністративне право як навчальна дисципліна - це систематизовані відповідно до типової програми 

знання щодо предмета регулювання норм цієї галузі права, їх особливостей, встановленого порядку 

управління в різних галузях державної виконавчої влади та відповідальності у сфері державного управління 

[3, с. 14]. 

Вивчаючи у ВНЗ курс адміністративного права, викладачам слід звертати велику увагу на не лише 

підготовку фахівців, але й на виховання правової культури у майбутніх юристів. Кожен із студентів має не 

лише досконало володіти своїми знаннями,а ще й активно втілювати їх на практиці. Досить велике значення 
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має те, яким чином викладачі доносять інформацію до студента. Насамперед необхідно зацікавити їх у даній 

дисципліні. 

На мою думку, досить доцільним було б те, щоб самі лекції студенти могли отримувати не лише на 

слух та зір, а заняття проводились за допомогою мультимедійного забезпечення, що є досить актуально у 

наш час, оскільки, саме так в повній мірі можна сприймати матеріал. Необхідно зазначити також і те, що 

безпосередньо практика відіграє велику роль. Саме тому, на практичних заняттях великим плюсом є 

перегляд судових засідань за допомогою зафільмованих судових процесів. Для цього насамперед, необхідно 

забезпечити вищі навчальні заклади такими фільмами. Саме так можна отримати досить великий досвід на 

майбутнє, оскільки можна для себе дізнатись багато нового і корисного. Тому, для майбутнього юриста, що 

накопичує усі свої знання будь що із побаченого чи почутого може бути корисним у майбутньому, так як 

здобуті навики він зможе застосувати у своїй подальшій діяльності. 

Розвиток адміністративно-правової науки передбачає вироблення та уточнення змісту базових 

категорій, що характеризують сутність та особливості правових відносин, урегульованих нормами 

адміністративного права. 

Слід зауважити, що більш ніж 30% від усієї кількості тем кандидатських і докторських дисертацій 

щорічно затверджуються вченими адміністративістами, причому чимала частка з них науковці вищих 

навчальних закладів. Частина таких дисертацій присвячена дослідженню адміністративно-правових засад 

діяльності органів публічної влади, управління певною сферою суспільства тощо.  

Враховуючи вище викладене, варто відзначити, що важливу роль відіграє рівень знань викладача, 

який доносить до відома студентів засади адміністративного права. Саме ця людина має бути достатньо 

освіченою у даній галузі права, оскільки від неї залежить рівень знань, який матимуть студенти того чи 

іншого навчального закладу. Також вважаю, щоб більш краще освоїти знання з адміністративного права, 

слід також приділяти увагу знанням у цій галузі зарубіжних країн. Необхідно обмінюватись досвідом 

роботи, а також практикою введення занять з даної дисципліни права. 
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АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ І АДМІНІСТРАТИВНА ЮРИСДИКЦІЯ: 

СПІВВІДНОШЕННЯ ІНСТИТУТІВ 

Слід визнати доцільною думку, висловлену Л.А. Чеговадзе про те, що всіляке певне суспільне 

відношення , що володіє ознаками правовідносини , може реалізовуватися в межах тієї чи іншої правової 

конструкції [3, с. 15]. Саме це дозволяє законодавцю , спираючись на досягнення науки , почати « свідомо 

використовувати юридичні конструкції, створені наукою , як засіб побудови нормативного матеріалу» [1, с. 

72]. Розробка і подальше застосування правових конструкцій для побудови нових , затребуваних 

суспільством моделей оформлення відносин значною мірою задає «квітучу складність» права.  

Актуальність теми полягає у становленні Адміністративного устрою, за рахунок створення 

інститутів, що розмежовують задані функції.  За своєю природою юридична конструкція може бути 

віднесена до складних системним правовим утворенням, становлячи по відношенню до первинних 

елементів права своєрідний «ще один шар» правової матерії.  Визначення юридичної конструкції як системи 

передбачає відповідне застосування для її аналізу загальних положень системного підходу як комплексу 

методологічних підходів до досліджуваного класу об'єктів. Так, кожна юридична конструкція 

характеризується наявністю частин системи - елементами, що мають певне функціональне призначення. 

Наявність ознаки цілісності системи передбачає, що вона існують як ціле, яке потім можна членувати на 

елементи. Причому ці елементи існують у силу існування цілого. Цінність всякої юридичної конструкції 

може бути визначена лише тоді , коли її можна позначити  в ряду змістовних суджень про об'єкт , яким для 

нас виступає право . 

Насамперед необхідно розмежувати такі інститути адміністративного права, як адміністративна 

юстиція і адміністративна юрисдикція. 

Слід зазначити, що раніше юрисдикція частіше за все ототожнювалася із судочинством, 

правосуддям; з підвідомчістю, підсудністю вирішення справ [1, с. 72]. Якщо згадати, що під юстицією 

завжди розуміли правосуддя (інше значення — справедливість) [2, с. 17], то стає очевидною певна 

спорідненість термінів «юстиція» і «юрисдикція». Проте, на відміну від терміна «юстиція», термін 


