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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Адміністративна юрисдикція є одним з видів діяльності органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування і виступає як 
складова реалізації ними сукупності повноважень щодо розгляду та 
вирішення адміністративно-правових спорів і справ про адміністра-
тивні правопорушення, надання правової оцінки діянням суб’єктів 
публічно-правових відносин з погляду їх правомірності або неправо-
мірності, застосування санкцій до правопорушників. Система органів 
адміністративної юрисдикції дуже розгалужена і, крім органів вико-
навчої влади та органів місцевого самоврядування, включає також ор-
гани судової влади — загальні та адміністративні суди, створення яких 
передбачено Законом України “Про судоустрій України”. Адміністра-
тивна юрисдикція передбачає не тільки діяльність з притягнення осіб 
до адміністративної відповідальності, а й здійснення значного маси-
ву правозахисних процесуальних дій у сфері публічного управління 
(виконавчої влади та місцевого самоврядування), зокрема розгляд 
скарг громадян на дії чи бездіяльність органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування. Саме тому існування адміністра-
тивної юрисдикції є важливою умовою забезпечення дотримання та 
захисту прав і свобод як осіб, які притягуються до адміністративної 
відповідальності, так і інших суб’єктів публічно-правових відносин, 
що виникають у сфері їх взаємовідносин із органами виконавчої вла-
ди та органами місцевого самоврядування.

Навчальна дисципліна “Адміністративна юрисдикція” перед-
бачає вивчення певного комплексу матеріальних і процесуальних 
правовідносин, що виникають у зв’язку із необхідністю ліквідації 
конфліктних ситуацій у сфері функціонування органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування, стабілізації правозахис-
ної ситуації в цій сфері, забезпечення та відновлення режиму закон-
ності в публічному управлінні. Зокрема, в курсі “Адміністративна 
юрисдикція” вивчаються особливості функціонування суб’єктів ад-
міністративної юрисдикції, в тому числі перспективи створення та 
функціонування адміністративних судів в Україні, характерні особ-
ливості справ адміністративної юрисдикції як предмета розгляду та 
вирішення відповідними суб’єктами, процесуальні аспекти здійснен-
ня юрисдикційних повноважень щодо розгляду скарг громадян, нак-
ладання адміністративних і дисциплінарних стягнень, застосування 
адміністративно-примусових заходів. 

Основу курсу становлять Конституція України, закони України, 
нормативно-правові акти органів виконавчої влади.
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Основні завдання курсу:
• вивчення особливостей правового регулювання суспільних від-

носин, що виникають у процесі діяльності суб’єктів адміністра-
тивної юрисдикції;

• формування навичок роботи з нормативними матеріалами;
• формування вміння застосовувати теоретичні знання при вирі-

шенні правозахисних та інших завдань юрисдикційного харак-
теру.

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН   
дисципліни

“АдМіНіСТрАТИВНА  ЮрИСдИКціЯ”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

1

2

І. Адміністративна юрисдикція як специфічна форма діяльності 
органів державної вади
Адміністративна юрисдикція: предмет, принципи і система, 
співвідношення із іншими видами юрисдикції
Справи адміністративної юрисдикції як предмет 
адміністративно-юрисдикційної діяльності

3
4
5
6

7

8

9

10

ІІ. Адміністративно-юрисдикційний процес як спеціальний 
комплекс правових форм діяльності суб’єктів адміністративної 
юрисдикції
Процесуальна природа адміністративної юрисдикції
Адміністративно-юрисдикційний процес
Суб’єкти адміністративної юрисдикції
Розгляд звертань громадян як адміністративно-юрисдикційна 
діяльність
Процесуальні аспекти притягнення до адміністративної 
відповідальності
Адміністративно-юрисдикційні засади притягнення до 
дисциплінарної відповідальності
Провадження із застосування адміністративно-примусових 
заходів
Контрольно-наглядові провадження

11
12
13

ІІІ. Адміністративна юстиція як засіб реалізації принципу 
розподілу влади
Адміністративна юстиція і адміністративна юрисдикція
Перспективи створення адміністративної юстиції в Україні
Процесуальні засади адміністративного судочинства
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ЗМіСТ  
дисципліни

“АдМіНіСТрАТИВНА  ЮрИСдИКціЯ”

Змістовий модуль І. Адміністративна юрисдикція  
як специфічна форма діяльності органів  
державної влади

Тема 1. Адміністративна юрисдикція: предмет, принципи  
і система, співвідношення із іншими видами юрисдикції

Поняття “юрисдикція” та її особливості. Адміністративна юрис-
дикція, її сутність та ознаки. Предмет, принципи і система адміністра-
тивної юрисдикції. Завдання і функції. Змістовна характеристика 
правовідносин адміністративно-юрисдикційного характеру. Широке 
та вузьке розуміння адміністративної юрисдикції. Адміністративна 
юрисдикція: співвідношення із іншими видами юрисдикції. Види ад-
міністративно-юрисдикційної діяльності органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування. Обсяг повноважень адміністра-
тивно-юрисдикційного характеру. Адміністративна юрисдикція за 
законодавством України.

Література [35; 36; 38; 40; 58]

Тема 2. Справи адміністративної юрисдикції як предмет  
адміністративно-юрисдикційної діяльності

Поняття та сутність справ адміністративної юрисдикції. Харак-
терні риси справ адміністративної юрисдикції. Адміністративний 
(адміністративно-правовий) спір як основа виникнення справ ад-
міністративної юрисдикції. Адміністративний спір та адміністра-
тивний конфлікт: питання співвідношення. Підстави для виник-
нення адміністративних спорів. Суб’єктна та об’єктна особливість 
адміністративних спорів. Різновиди адміністративних спорів. Ад-
міністративний спір головний чинник визначення підвідомчості 
справ адміністративної юрисдикції.

Література [14; 59; 67; 71; 76] 
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Змістовий модуль ІІ. Адміністративно-юрисдикційний процес 
як спеціальний комплекс правових форм  
діяльності суб’єктів адміністративної 
юрисдикції

Тема 3. Процесуальна природа адміністративної юрисдикції
Адміністративний процес: поняття та питання визначення змісту. 

Співвідношення адміністративного процесу з іншими видами юри-
дичного процесу. Широке та вузьке розуміння адміністративного 
провадження. Адміністративний процес як сукупність проваджень. 
Сфера адміністративно-процесуального регулювання. Мета і зав-
дання адміністративного процесу. Особливості адміністративного 
процесу. Види адміністративно-процесуальних проваджень. Місце 
адміністративної юрисдикції в адміністративно-процесуальних від-
носинах. Характеристика адміністративно-процесуальних норм, ре-
гулюючих адміністративно-юрисдикційну діяльність органів вико-
навчої влади та органів місцевого самоврядування.

Література [35; 36; 38; 42; 52; 56; 61; 64; 65; 72]

Тема 4. Адміністративно-юрисдикційний процес
Адміністративна юрисдикція як правова форма діяльності органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Адміністра-
тивно-юрисдикційний процес (адміністративно-юрисдикційні про-
вадження): поняття і структура. Види адміністративно-юрисдикційних 
проваджень: характерні ознаки. Стадії адміністративно-юрисдикцій-
ного процесу: загальна характеристика. Принципи адміністративно-
юрисдикційного процесу. Адміністративно-юрисдикційна дія як пер-
винний елемент адміністративно-юрисдикційного процесу.

Література [55; 61; 72; 73; 82]

Тема 5. Суб’єкти адміністративної юрисдикції
Суб’єкти адміністративної юстиції: поняття та види. Співвідно-

шення понять “суб’єкт адміністративної юрисдикції” та “суб’єкт ад-
міністративного права”. Адміністративна правосуб’єктність: характе-
ристика елементів. Співвідношення понять “суб’єкт адміністративної 
юрисдикції” та “учасник адміністративно-юрисдикційного процесу”. 
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Обов’язкові та факультативні учасники адміністративно-юрисдик-
ційного процесу. Колективні та індивідуальні суб’єкти адміністра-
тивної юрисдикції. Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністра-
тивної юрисдикції. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти 
адміністративної юрисдикції. Місце загальних судів в адміністратив-
но-юрисдикційних правовідносинах.

Література [2; 4; 9; 11; 12; 15; 16; 18; 19;  
33; 35; 49; 72; 80; 81]

Тема 6. розгляд звертань громадян  
як адміністративно-юрисдикційна діяльність

Призначення та види звертань громадян. Вимоги до звертань гро-
мадян. Умови розгляду звертань громадян. Характеристика провад-
ження з розгляду звертань громадян. Оскарження дій чи бездіяль-
ності органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування 
як підстава для виникнення адміністративного спору. Розгляд скарг 
громадян як адміністративно-юрисдикційна діяльність: особливості. 
Скарга як документ юрисдикційного характеру. Терміни подання та 
розгляду скарг громадян. Права і обов’язки учасників провадження 
зі скарг громадян. Порядок розгляду скарг громадян і прийняття по 
них рішень.

Література [3; 28; 35; 38; 42; 62]

Тема 7. Процесуальні аспекти притягнення  
до адміністративної відповідальності

Притягнення до адміністративної відповідальності — різновид 
адміністративно-юрисдикційної діяльності органів публічної вла-
ди. Загальні правила і строки притягнення до адміністративної від-
повідальності. Правові основи притягнення до адміністративної 
відповідальності. Завдання та принципи провадження у справах про 
адміністративні правопорушення. Стадії притягнення до адміністра-
тивної відповідальності. Суб’єкти притягнення до адміністративної 
відповідальності. Адміністративно-юрисдикційні акти у провадженні 
в справах про адміністративні правопорушення.

Література [9; 15; 16; 18; 35; 38; 42; 43; 47–49; 54; 77]
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Тема 8. Адміністративно-юрисдикційні засади притягнення 
до дисциплінарної відповідальності

Адміністративно-правові засади притягнення до дисциплінарної 
відповідальності. Адміністративна та дисциплінарна відповідаль-
ність: питання співвідношення. Підстави дисциплінарної відповідаль-
ності за нормами адміністративного законодавства. Загальні правила 
притягнення до дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарне 
провадження — процесуальна основа притягнення до дисциплінарної 
відповідальності: стадії і терміни. Суб’єкти дисциплінарної відпові-
дальності.

Література [2; 7; 13; 35; 38; 42]

Тема 9. Провадження із застосування  
адміністративно-примусових заходів 

Загальна характеристика заходів адміністративного примусу. 
Адміністративно-примусові заходи як результат виникнення ад-
міністративного конфлікту. Заходи адміністративно-процесуально-
го забезпечення. Адміністративно-попереджувальні заходи. Заходи 
адміністративного припинення. Окремі адміністративно-примусові 
заходи: адміністративне затримання, особистий огляд, огляд речей 
та документів тощо. Документальне оформлення адміністративно-
юрисдикційної діяльності щодо застосування адміністративно-при-
мусових заходів.

Література [9; 15; 16; 29; 35; 38; 42; 49; 51]

Тема 10. Контрольно-наглядові провадження
Контроль як напрям діяльності органів виконавчої влади та ор-

ганів місцевого самоврядування. Співвідношення понять “контроль” 
і “нагляд”. Функції та принципи контрольної діяльності. Зміст конт-
рольно-наглядових повноважень органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування. Види контрольно-наглядових провад-
жень. Форми та методи контрольно-наглядової діяльності органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Акти пере-
вірок як адміністративно-юрисдикційні документи. 

Література [1; 8; 10; 22; 23; 27; 41; 45; 69]
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Змістовий модуль ІІІ. Адміністративна юстиція як засіб  
реалізації принципу розподілу влади

Тема 11. Адміністративна юстиція і адміністративна  
юрисдикція

Адміністративна юстиція та адміністративна юрисдикція: співвід-
ношення та спорідненість понять. Виникнення адміністративної юс-
тиції та її роль у становленні правової державності. Адміністративна 
юстиція в зарубіжних країнах. Адміністративна юстиція у Франції. 
Адміністративна юстиція у Німеччині. Адміністративна юстиція у 
країнах англосаксонської системи права.

Література [52; 57–60; 63; 67; 68]

Тема 12. Перспективи створення адміністративної юстиції  
в Україні

Функції та цілі адміністративної юстиції в умовах адміністратив-
но та судово-правової реформи в Україні. Принципи адміністратив-
ної юстиції. Шляхи організації адміністративної юстиції в Україні. 
Система адміністративних судів в Україні за Законом України “Про 
судоустрій України”. Підвідомчість справ адміністративним судам. 
Роль Верховного Суду України в організації адміністративної юсти-
ції в Україні. Питання кадрового забезпечення адміністративної юс-
тиції.

Література [14; 35; 38; 57–60; 68]

Тема 13. Процесуальні засади адміністративного  
судочинства 

Процесуальна природа адміністративної юстиції. Поняття та особ-
ливості адміністративного судочинства. Суб’єкти адміністративного 
судочинства. Стадії адміністративного судочинства. Акти адміністра-
тивного судочинства. Кодекс адміністративного судочинства України 
як правова основа здійснення адміністративного судочинства. Перс-
пективи процесуально-правового забезпечення функціонування ад-
міністративної юстиції в Україні.

Література [14; 35; 38; 57–60; 68]
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ВКАЗіВКИ  дО  ВИКОНАННЯ  КОНТрОЛЬНОЇ  рОБОТИ

Мета контрольної роботи з курсу “Адміністративна юрисдик-
ція” — закріпити здобуті студентами теоретичні знання та перевірити 
рівень їхніх знань.

Варіант контрольної роботи студент вибирає за першою літерою 
свого прізвища (див. таблицю).

Перша літера 
прізвища студента

Номер варіанта 
контрольної роботи

А, Б
В, Г

Д, Ж
З, І
Ї, К

Л, М
Н, О
П, Р
С, Т
У, Я

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Кожний варіант контрольної роботи містить два теоретичних пи-
тання і дві задачі.

ЗАВдАННЯ  дЛЯ  КОНТрОЛЬНИХ  рОБіТ

Варіант 1
1. Розкрийте особливості, характерні для адміністративної юрис-

дикції.
2. Охарактеризуйте організацію, завдання та основні функції ад-

міністративної юстиції.

Задача 1
Громадянин Петренко звернувся зі скаргою на дії районного відді-

лу освіти до обласного відділу з проханням задовольнити його вимо-
ги щодо поновлення навчання у школі власних дітей. Обласний від-
діл передав скаргу для розгляду до районного відділу, дії якого було 
оскаржено. Прокоментуйте правомірність подібних дій обласного 
відділу освіти.

Задача 2
Громадянина Іваненко було притягнуто до адміністративної від-

повідальності за дрібне хуліганство. Після розгляду справи і винесен-
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ня рішення постанову про притягнення до адміністративної відпові-
дальності було передано до виконання.

Іваненко звернувся зі скаргою на постанову через два тижня після 
її прийняття. В прийнятті скарги йому відмовили. Чи були правомір-
ними дії посадової особи щодо неприйняття скарги до розгляду. Чому 
Ви так вважаєте?

Варіант 2
1. Проаналізуйте види адміністративно-юрисдикційної діяльності 

органів виконавчої влади.
2. Розкрийте основні засади притягнення до адміністративної від-

повідальності.

Задача 1
За фактом ДТП 13 жовтня було порушено кримінальну справу. 

У процесі розслідування визнано, що водій скоїв не злочин, а ад-
міністративне правопорушення. 11 грудня справу припинили, а ма-
теріали переслали в ДАІ для вирішення питання про притягнен-
ня водія до адміністративної відповідальності. У ДАІ матеріали 
надійшли 22 грудня.

Чи можна накласти адміністративне стягнення на водія?

Задача 2
Під час притягнення до адміністративної відповідальності грома-

дянина Н. було складено протокол, який Н. відмовився підписува-
ти. Поясніть подальші дії суб’єкта адміністративної юрисдикції. Які 
права має особа, яка притягується до адміністративної відповідаль-
ності?

Варіант 3
1. Дайте характеристику правовідносин, що виникають під час ад-

міністративно-юрисдикційної діяльності.
2. Проаналізуйте види заходів адміністративного примусу. 

Задача 1
Начальник Котовського райвідділу внутрішніх справ 5 вересня 

відмовив громадянину Р. у видачі дозволу на придбання мисливської 
рушниці. Вважаючи відмову необґрунтованою, 15 вересня Р. оскар-
жив це рішення до УМВС в Одеській області. Відповіді до 11 листо-
пада не одержав.

Якими можуть бути подальші дії громадянина Р.?
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Задача 2
До обласної державної адміністрації надійшла скарга на дії керів-

ника відділу земельних ресурсів без підпису та визначення адреси 
скаржника. У задоволенні скарги було відмовлено. Охарактеризуйте 
правомірність такого рішення.

Поясніть ситуацію та вкажіть умови прийняття скарг до розгляду.

Варіант 4
1. Охарактеризуйте елементи адміністративної правосуб’єктності. 
2. Розкрийте спільні риси та відмінності адміністративної юрис-

дикції та адміністративної юстиції.

Задача 1
Державний службовець К., який працював керівником районно-

го відділу освіти, порушив законодавство про державну службу. В 
результаті цього було призначено службове розслідування, яким ке-
рував один із заступників голови районної державної адміністрації. 
Після розслідування заступник голови районної державної адмініст-
рації звільнив К. Чи було у заступника голови районної державної 
адміністрації право звільняти К.? 

Дайте юридичну оцінку ситуації.

Задача 2
Громадянин Н., інвалід Великої Вітчизняної війни, звернувся до 

Київської міської ради з проханням розглянути скаргу на бездіяль-
ність відділу соціального забезпечення. Скаргу було направлено на 
розгляд у відповідний відділ. Чи діяла Київська міська рада відповід-
но до законодавства? Назвіть особливості розгляду скарг окремих 
категорій громадян.

Варіант 5
1. Розкрийте структуру адміністративно-юрисдикційного процесу.
2. Які заходи впливу можуть застосовуватися стосовно непов-

нолітніх у віці від 16 до 18 років? Розкрийте їх зміст.

Задача 1
Розглянувши справу про злісну непокору працівнику міліції з 

боку 17-річного В., суддя прийняв рішення про накладання на нього 
штрафу. Адвокат Н. подав скаргу на цю постанову судді, мотивуючи 
її тим, що стосовно В. можна було б застосувати заходи впливу, перед-
бачені ст. 241 КпАП України, зважаючи на його неповноліття.

Проаналізуйте ситуацію з юридичного погляду.
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Задача 2
Голова адміністративної комісії оголосив догану вчительці за те, 

що вона переводила школярів через дорогу в невстановленому місці, 
а на зауваження працівників міліції не реагувала.

Проаналізуйте ситуацію з юридичного погляду.

Варіант 6
1. Охарактеризуйте систему суб’єктів адміністративної юрисдик-

ції.
2. Проведіть співвідношення адміністративної та дисциплінарної 

відповідальності.

Задача 1
Громадянин М. звернувся зі скаргою до керівника виконавчого ко-

мітету Сумської міської ради, в якій просив її розглянути в його при-
сутності. Керівник загального відділу оперативно прийняв рішення 
по скарзі, частково задовольнивши вимоги М. Однак частину питань 
не було вирішено. Громадянин звернувся зі скаргою на дії керівника 
загального відділу до голови Сумської міської ради. Визначіть під-
стави для звертання зі скаргою. 

Які обов’язки органів публічної влади під час розгляду скарг гро-
мадян?

Задача 2
Водій через нагальну потребу допомогти жінці, яка потрапила в 

аварію і потребувала негайної медичної допомоги, їхав з перевищен-
ням швидкості і його зупинив працівник ДАІ.

Чи підлягає водій відповідальності за ст. 122 КпАП України (пе-
ревищення водіями транспортних засобів швидкості руху)? Чому Ви 
так вважаєте?

Варіант 7
1. Дайте визначення адміністративного процесу та розкрийте його 

особливості.
2. Охарактеризуйте правову природу справ адміністративної 

юрисдикції.

Задача 1
Іноземець К., який перебував на території України у своїх батьків, 

розпивши разом зі своїм шкільним другом у місцевому кафе пляшку 
горілки, почав співати непристойні пісні, нецензурно висловлюватися.

До якого виду відповідальності може бути притягнуто К.? Чому?
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Задача 2
Особу невизнаного громадянства було затримано прикордонни-

ми військами України в момент незаконного перетинання державно-
го кордону для з’ясування особистості на 8 діб. Обґрунтуйте право-
мірність такого адміністративного затримання та назвіть обов’язкові 
умови, які його повинні супроводжувати.

Варіант 8

1. Дайте визначення адміністративного провадження, розкрийте 
його особливості, наведіть критерії класифікації.

2. Охарактеризуйте адміністративну юстицію в країнах континен-
тальної правової системи.

Задача 1
Громадянин Н., перебуваючи у нетверезому стані, чіплявся до гро-

мадян, нецензурно лаявся. Його було притягнуто до відповідальності 
за ст. 173 КпАП України (дрібне хуліганство). Враховуючи, що за 
подібні дії Н. вже притягувався до відповідальності, до нього застосу-
вали адміністративний арешт. Н. оскаржив постанову, посилаючись 
на те, що він інвалід III групи.

Проаналізуйте ситуацію.

Задача 2
Громадянин Н. звернувся до голови сільської ради з метою розгля-

ду його скарги, але йому було відмовлено. Чи може громадянин Н. 
звернутися до районної ради депутатів, щоб оскаржити бездіяльність 
голови сільської ради? Поясніть ситуацію.

Варіант 9

1. Розкрийте характер адміністративно-юрисдикційних повнова-
жень як складової частини компетенції органів виконавчої влади.

2. Проаналізуйте види звертань громадян і порядок їх розгляду.

Задача 1
За керування автомобілем у стані сп’яніння громадянина С. було 

позбавлено права керування автомобілем строком на один рік. С. ос-
каржив постанову, аргументуючи скаргу тим, що користується авто-
мобілем через інвалідність.

Проаналізуйте ситуацію з юридичного погляду.
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Задача 2
Під час розгляду скарги громадянки П. на бездіяльність районної 

санітарно-епідеміологічної служби було розголошено медичну таєм-
ницю щодо її захворювання на СНІД. Поясніть правові наслідки ви-
никнення даної ситуації. 

Варіант 10
1. Охарактеризуйте процесуальні акти, які складаються у провад-

женні про адміністративні правопорушення.
2. Розкрийте зміст принципів адміністративної юстиції.

Задача 1
Громадянин К., перебуваючи у громадському місці в нетверезому 

стані, вів себе зухвало, порушував громадський порядок, на зауважен-
ня працівника міліції, який прибув, не реагував, відмовився пройти з 
ним до дільничного пункту, виражався нецензурними словами.

Як кваліфікувати дії К.?
Яким чином здійснюється накладення адміністративних стягнень 

у разі численних правопорушень?

Задача 2
Громадянин Іванов В. І. подав скаргу на неправомірні дії голови 

державної районної адміністрації до районної ради місцевих депу-
татів. У розгляді скарги йому відмовили. Поясніть, чи правомірні дії 
районної ради місцевих депутатів.

ПИТАННЯ  дЛЯ  САМОКОНТрОЛЮ 

1. Поняття “юрисдикція”: основні правові ознаки.
2. Адміністративна юрисдикція: співвідношення з іншими видами 

юрисдикції.
3. Адміністративна юрисдикція як різновид юрисдикційної діяль-

ності органів державної влади та органів місцевого самовряду-
вання.

4. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування: ознаки та види.

5. Поняття та ознаки справ адміністративної юрисдикції.
6. Місце адміністративної юрисдикції в адміністративно-процесу-

альних відносинах.
7. Адміністративно-юрисдикційні повноваження органів виконав-

чої влади.



16

8. Адміністративно-правовий спір: поняття та види.
9. Адміністративний спір та адміністративний конфлікт: питання 

співвідношення.
10. Підстави виникнення адміністративних спорів.
11. Адміністративний процес: поняття і зміст.
12. Принципи адміністративного процесу.
13. Співвідношення адміністративного процесу з іншими видами 

юридичного процесу.
14. Особливості адміністративного процесу.
15. Поняття та особливості адміністративно-процесуальних норм.
16. Суб’єкти адміністративної юстиції: поняття та види.
17. Адміністративна правосуб’єктність: характеристика елементів.
18. Призначення та види звернень громадян. 
19. Вимоги до звернень громадян та умови їх розгляду. 
20. Провадження з розгляду звертань громадян. 
21. Права і обов’язки учасників провадження по скаргам громадян.
22. Адміністративно-юрисдикційний процес (адміністративно-юрис-

дикційні провадження): поняття, види і структура. 
23. Провадження у справах про адміністративні правопорушення.
24. Суб’єкти, уповноважені розглядати справи про адміністративні 

правопорушення.
25. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії.
26. Види адміністративно-процесуальних проваджень. 
27. Юрисдикційні адміністративні провадження.
28. Неюрисдикційні адміністративні провадження.
29. Стадії адміністративно-юрисдикційного процесу: загальна харак-

теристика.
30. Загальні правила і строки притягнення до адміністративної від-

повідальності. 
31. Основні засади притягнення до адміністративної відповідаль-

ності.
32. Стадії притягнення до адміністративної відповідальності.
33. Суб’єкти адміністративної відповідальності.
34. Особливості адміністративної відповідальності спеціальних 

суб’єктів. 
35. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб.
36. Заходи впливу, що можуть застосовуватись стосовно неповноліт-

ніх у віці від 16 до 18 років.
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37. Адміністративно-юрисдикційні акти у провадженні в справах про 
адміністративні правопорушення.

38. Поняття та підстави дисциплінарної відповідальності за нормами 
адміністративного законодавства. 

39. Суб’єкти дисциплінарної відповідальності.
40. Співвідношення адміністративної та дисциплінарної відповідаль-

ності.
41. Дисциплінарне провадження — процесуальна основа притягнен-

ня до дисциплінарної відповідальності: стадії та терміни. 
42. Заходи адміністративного примусу: загальна характеристика та 

види.
43. Адміністративно-попереджувальні заходи: поняття, види.
44. Заходи адміністративного припинення: види та документальне 

оформлення. 
45. Заходи припинення спеціального призначення: специфіка під-

став для їх застосування.
46. Функції та принципи контрольної діяльності органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування.
47. Форми та методи контрольно-наглядової діяльності органів ви-

конавчої влади та органів місцевого самоврядування. 
48. Зміст контрольно-наглядових проваджень органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування.
49. Адміністративна юстиція та адміністративна юрисдикція: питан-

ня співвідношення понять. 
50. Співвідношення понять суб’єкт адміністративної юстиції та учас-

ник адміністративно-юрисдикційного процесу.
51. Адміністративна юстиція в зарубіжних країнах. 
52. Функції та цілі адміністративної юстиції. 
53. Принципи адміністративної юстиції. 
54. Система адміністративних судів в Україні.
55. Підвідомчість справ адміністративним судам.
56. Поняття та особливості адміністративного судочинства. 
57. Кодекс адміністративного судочинства України як правова осно-

ва реалізації адміністративного судочинства.
58. Стадії адміністративного судочинства. 
59. Акти адміністративного судочинства. 
60. Перспективи процесуально-правового забезпечення функціону-

вання адміністративної юстиції в Україні.
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