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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Адміністративна юрисдикція є одним з видів діяльності органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації 
ними сукупності повноважень із розгляду та вирішення адміністра-
тивно-правових спорів і справ про адміністративні правопорушення, 
надання правової оцінки діянням суб’єктів публічно-правових від-
носин з погляду їх правомірності або неправомірності, застосування 
санкцій до правопорушників. Система органів адміністративної юрис-
дикції дуже розгалужена і крім органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування включає також органи судової влади — за-
гальні та адміністративні суди, створення яких передбачено Законом 
України “Про судоустрій України”. Адміністративна юрисдикція пе-
редбачає не тільки діяльність з притягнення осіб до адміністратив-
ної відповідальності, а й здійснення значного масиву 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 са-
моврядування. Саме тому існування адміністративної 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 влади та органами місцево-
го 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.
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Основу курсу становлять Конституція України, закони України, 
нормативно-правові акти органів виконавчої влади.

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

Л
ек

ці
ї 

П
З

С
ам

. р
об

.

1 2 � � 5
Змістовий модуль І. Адміністративна юрисдикція 
як специфічна форма діяльності органів 
державної влади

1 Адміністративна юрисдикція: предмет, принципи 
і система, співвідношення з іншими видами 
юрисдикції

� 2 1

2 Справи адміністративної юрисдикції як предмет 
адміністративно-юрисдикційної діяльності

� 2 1

Змістовий модуль ІІ. Адміністративно-юрис- 
дикційний процес як спеціальний комплекс 
правових форм діяльності суб’єктів 
адміністративної юрисдикції

� Процесуальна природа адміністративної 
юрисдикції

2

� Адміністративно-юрисдикційний процес 2 2 1
5 Суб’єкти адміністративної юрисдикції
6 Розгляд звернень громадян 

як адміністративно-юрисдикційна діяльність
2 2 1
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1 2 � � 5
7 Процесуальні аспекти притягнення 

до адміністративної відповідальності
2 2 1

8 Адміністративно-юрисдикційні засади 
притягнення до дисциплінарної відповідальності

2 2

9 Провадження із застосування 
адміністративно-примусових заходів

2

10 Контрольно-наглядові провадження 2 1
Змістовий модуль ІІІ. Адміністративна юстиція 
як засіб реалізації принципу розподілу влади

11 Адміністративна юстиція і адміністративна 
юрисдикція

� 2 1

12 Перспективи створення адміністративної юстиції 
в Україні

2

1� Процесуальні засади адміністративного 
судочинства

2 2 1

Разом годин: 5� �0 16 8

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 з іншими видами юрисдикції

Питання для самоконтролю
 1. Поняття “юрисдикція” та її особливості. 
 2. Адміністративна юрисдикція, її сутність та ознаки. 
 �. Предмет, принципи і система адміністративної юрисдикції. 
 �. Завдання і функції. 
 5. Змістова характеристика правовідносин адміністративно-юрис-

дикційного характеру. 
 6. Широке та вузьке розуміння адміністративної юрисдикції. 
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 7. Адміністративна юрисдикція: співвідношення з іншими видами 
юрисдикції. 

 8. Види адміністративно-юрисдикційної діяльності органів вико-
навчої влади та органів місцевого самоврядування.

 9. Обсяг повноважень адміністративно-юрисдикційного характеру.
 10. Адміністративна юрисдикція за законодавством України.

Практичні завдання 

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

юрисдикції.
 �. Адміністративна юрисдикція як різновид юрисдикційної діяль-

ності органів державної влади та органів місцевого самовряду-
вання.

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

Література [�5; �6; �8; �0; 58]

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

 1. Поняття та сутність справ адміністративної юрисдикції. 
 2. Характерні риси справ адміністративної юрисдикції. 
 �. Адміністративний (адміністративно-правовий) спір як основа 

виникнення справ адміністративної юрисдикції. Адміністратив-
ний спір та адміністративний конфлікт: питання співвідношення.

 �. Підстави для виникнення адміністративних спорів. 
 5. Суб’єктна та об’єктна особливість адміністративних спорів. 
 6. Різновиди адміністративних спорів.
 7. Адміністративний спір — головний чинник визначення підвідом-

чості справ адміністративної юрисдикції.

Практичні завдання 

Підготуйте реферат на тему:
 1. Поняття та ознаки справ адміністративної юрисдикції.
 2. Місце адміністративної юрисдикції в адміністративно-процесу-

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

чої влади.
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 �. Адміністративно-правовий спір: поняття та види.
 5. Адміністративний спір та адміністративний конфлікт: питання 

співвідношення.
 6. Підстави виникнення адміністративних спорів.

Література [1�; 59; 67; 71; 76]

Змістовий модуль II.  Адміністративно-юрисдикційний процес 
як спеціальний комплекс правових форм 
діяльності суб’єктів адміністративної 
юрисдикції

Тема 3. Процесуальна природа адміністративної юрисдикції
 1. Адміністративний процес: поняття та питання визначення зміс-

ту. Співвідношення адміністративного процесу з іншими видами 
юридичного процесу.

 2. Широке та вузьке розуміння адміністративного провадження.
 �. Адміністративний процес як сукупність проваджень.
 �. Сфера адміністративно-процесуального регулювання. 
 5. Мета і завдання адміністративного процесу. 
 6. Особливості адміністративного процесу. 
 7. Види адміністративно-процесуальних проваджень. 
 8. Місце адміністративної юрисдикції в адміністративно-процесу-

альних відносинах. 
 9. Характеристика адміністративно-процесуальних норм, ре-

гулюючих адміністративно-юрисдикційну діяльність органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Практичні завдання 

Підготуйте реферат на тему:
 1. Адміністративний процес: поняття і зміст
 2. Принципи адміністративного процесу.
 �. Співвідношення адміністративного процесу з іншими видами 

юридичного процесу.
 �. Особливості адміністративного процесу.

Література [�5; �6; �8; �2; 52; 56; 61; 6�; 65; 72]
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Тема 4. Адміністративно-юрисдикційний процес
 1. Адміністративна юрисдикція як правова форма діяльності ор-

ганів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 
 2. Адміністративно-юрисдикційний процес (адміністративно-юрис-

дикційні провадження): поняття і структура. 
 �. Види адміністративно-юрисдикційних проваджень: характерні 

ознаки. 
 �. Стадії адміністративно-юрисдикційного процесу: загальна ха-

рактеристика. 
 5. Принципи адміністративно-юрисдикційного процесу.
 6. Адміністративно-юрисдикційна дія як первинний елемент ад-

міністративно-юрисдикційного процесу.

Практичні завдання 

Підготуйте реферат на тему:
 1. Поняття та особливості адміністративно-процесуальних норм.
 2. Адміністративно-юрисдикційні провадження: поняття і структура.
 �. Розкрийте сутність та принципи адміністративно-юрисдикцій-

ного процесу.
 �. Елементи адміністративно-юрисдикційного процесу.
 5. Стадії адміністративно-юрисдикційного процесу: загальна харак-

теристика.
Література [55; 61; 72; 7�; 82]

Тема 5. Суб’єкти адміністративної юрисдикції
 1. Суб’єкти адміністративної юстиції: поняття та види. 
 2. Співвідношення понять “суб’єкт адміністративної юрисдикції” 

та “суб’єкт адміністративного права”.
 �. Адміністративна правосуб’єктність: характеристика елементів. 
 �. Співвідношення понять “суб’єкт адміністративної юрисдикції” 

та “учасник адміністративно-юрисдикційного процесу”.
 5. Обов’язкові та факультативні учасники адміністративно-

юрисдикційного процесу. 
 6. Колективні та індивідуальні суб’єкти адміністративної юрисдик-

ції. 
 7. Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративної юрисдикції. 
 8. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративної 

юрисдикції.
 9. Місце загальних судів в адміністративно-юрисдикційних пра-

вовідносинах.
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Практичні завдання 

Підготуйте реферат на тему:
 1. Суб’єкти адміністративної юстиції: поняття та види.
 2. Адміністративна правосуб’єктність: характеристика елементів.
 �. Обов’язкові та факультативні учасники адміністративно-юрис-

дикційного процесу.
 �. Місце загальних судів в адміністративно-юрисдикційних пра-

вовідносинах.
Література [2; �; 9; 11; 12; 15; 16; 18; 19; ��; �5; �9; 72; 80; 81]

Тема 6. розгляд звернень громадян 
як адміністративно-юрисдикційна діяльність

 1. Призначення та види звернень громадян.
 2. Вимоги до звертань громадян. Умови розгляду звернень громадян. 
 �. Характеристика провадження з розгляду звернень громадян. 
 �. Оскарження дій чи бездіяльності органів виконавчої влади або 

органів місцевого самоврядування як підстава для виникнення 
адміністративного спору. 

 5. Розгляд скарг громадян як адміністративно-юрисдикційна діяль-
ність: особливості.

 6. Скарга як документ юрисдикційного характеру.
 7. Термін подання та розгляду скарг громадян.
 8. Права і обов’язки учасників провадження зі скарг громадян. 
 9. Порядок розгляду скарг громадян і прийняття щодо них рішень.

Практичні завдання 

Підготуйте реферат на тему:
 1. Призначення та види звернень громадян.
 2. Вимоги до звернень громадян та умови їх розгляду.
 �. Провадження з розгляду звертань громадян.
 �. Скарга як документ юрисдикційного характеру: сутність та зна-

чення.
 5. Порядок розгляду скарг громадян і прийняття щодо них рішень.

Література [�; 28; �5; �8; �2; 62]
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Тема 7. Процесуальні аспекти притягнення 
до адміністративної відповідальності

 1. Притягнення до адміністративної відповідальності — різновид 
адміністративно-юрисдикційної діяльності органів публічної 
влади. 

 2. Загальні правила і строки притягнення до адміністративної від-
повідальності. 

 �. Правові засади притягнення до адміністративної відповідальності. 
 �. Завдання та принципи провадження у справах про адміністра-

тивні правопорушення. 
 5. Стадії притягнення до адміністративної відповідальності. 
 6. Суб’єкти притягнення до адміністративної відповідальності. 
 7. Адміністративно-юрисдикційні акти у провадженні у справах 

про адміністративні правопорушення.

Практичні завдання 

Підготуйте реферат на тему:
 1. Провадження у справах про адміністративні правопорушення.
 2. Суб’єкти, уповноважені розглядати справи про адміністративні 

правопорушення.
 �. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії.
 �. Види адміністративно-процесуальних проваджень.
 5. Юрисдикційні адміністративні провадження.
 6. Неюрисдикційні адміністративні провадження.

Література [9; 15; 16; 18; �5; �8; �2; ��; �7–�9; 5�; 77]

Тема 8. Адміністративно-юрисдикційні засади  
притягнення до дисциплінарної відповідальності

 1. Адміністративно-правові засади притягнення до дисциплінарної 
відповідальності. 

 2. Адміністративна та дисциплінарна відповідальність: питання 
співвідношення. 

 �. Підстави дисциплінарної відповідальності за нормами ад-
міністративного законодавства.

 �. Загальні правила притягнення до дисциплінарної відповідаль-
ності. 

 5. Дисциплінарне провадження — процесуальна основа притягнен-
ня до дисциплінарної відповідальності: стадії і терміни. 

 6. Суб’єкти дисциплінарної відповідальності.
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Практичні завдання 

Підготуйте реферат на тему:
 1. Загальні правила і строки притягнення до адміністративної від-

повідальності.
 2. Основні засади притягнення до адміністративної відповідаль-

ності.
 �. Стадії притягнення до адміністративної відповідальності.
 �. Cуб’єкти адміністративної відповідальності.
 5. Особливості адміністративної відповідальності спеціальних 

суб’єктів.
 6. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб.

Література [2; 7; 1�; �5; �8; �2]

Тема 9. Провадження із застосування 
адміністративно-примусових заходів

 1. Загальна характеристика заходів адміністративного примусу. 
 2. Адміністративно-примусові заходи як результат виникнення ад-

міністративного конфлікту. 
 �. Заходи адміністративно-процесуального забезпечення. 
 �. Адміністративно-попереджувальні заходи.
 5. Заходи адміністративного припинення. 
 6. Окремі адміністративно-примусові заходи, адміністративне за-

тримання, особистий огляд, огляд речей та документів тощо. 
 7. Документальне оформлення адміністративно-юрисдикційної  

діяльності щодо застосування адміністративно-примусових за-
ходів.

Практичні завдання 

Підготуйте реферат на тему:
 1. Заходи впливу, що можуть застосовуватись до неповнолітніх у 

віці від 16 до 18 років.
 2. Адміністративно-юрисдикційні акти у провадженні у справах 

про адміністративні правопорушення.
 �. Поняття та підстави дисциплінарної відповідальності за норма-

ми адміністративного законодавства.
 �. Суб’єкти дисциплінарної відповідальності.
 5. Співвідношення адміністративної та дисциплінарної відповіда-

льності.
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 6. Дисциплінарне провадження — процесуальна основа притягнен-
ня до дисциплінарної відповідальності: стадії та терміни.

 7. Заходи адміністративного примусу: загальна характеристика та 
види.

 8. Адміністративно-попереджувальні заходи: поняття, види.
 9. Заходи адміністративного припинення, види та документальне 

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

став для їх застосування.
Література [9; 15; 16; 29; �5; �8; �2; �9; 51]

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

ганів місцевого самоврядування. 
 2. Співвідношення понять “контроль” і “нагляд”. 
 �. Функції та принципи контрольної діяльності. 
 �. Зміст контрольно-наглядових повноважень органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування. 
 5. Види контрольно-наглядових проваджень. 
 6. Форми та методи контрольно-наглядової діяльності органів ви-

конавчої влади та органів місцевого самоврядування. 
 7. Акти перевірок як адміністративно-юрисдикційні документи.

Практичні завдання 

Підготуйте реферат на тему:
 1. Функції та принципи контрольної діяльності органів виконавчої 

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

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

влади та органів місцевого самоврядування.
 �. Види контрольно-наглядових проваджень.
 5. Акти перевірок як адміністративно-юрисдикційні документи.

Література [1; 8; 10; 22; 2�; 27; �1; �5; 69]
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Змістовий модуль III.  Адміністративна юстиція як засіб 
реалізації принципу розподілу влади

Тема 11. Адміністративна юстиція і адміністративна 
юрисдикція

 1. Адміністративна юстиція та адміністративна юрисдикція: співвід-
ношення та спорідненість понять.

 2. Виникнення адміністративної юстиції та її роль у становленні 
правової державності. 

 �. Адміністративна юстиція у Франції.
 �. Адміністративна юстиція у Німеччині.
 5. Адміністративна юстиція у країнах англосаксонської системи 

права.

Практичні завдання 

Підготуйте реферати на тему:
 1. Адміністративна юстиція та адміністративна юрисдикція: питан-

ня співвідношення понять.
 2. Співвідношення понять “суб’єкт адміністративної юстиції” та 

“учасник адміністративно-юрисдикційного процесу”.
 �. Адміністративна юстиція в зарубіжних країнах.
 �. Функції та цілі адміністративної юстиції.
 5. Принципи адміністративної юстиції.

Література [52; 57–60; 6�; 67; 68]

Тема 12.  Перспективи створення адміністративної юстиції  
в Україні

 1. Функції та цілі адміністративної юстиції в умовах судово-право-
вої реформи в вв країні. 

 2. Принципи адміністративної юстиції.
 �. Шляхи організації адміністративної юстиції в Україні. 
 �. Система адміністративних судів в Україні за Законом України 

“Про судоустрій України”.
 5. Підвідомчість справ адміністративним судам.
 6. Роль Верховного Суду України в організації адміністративної 

юстиції в Україні.
 7. Питання кадрового забезпечення адміністративної юстиції.



1�

Практичні завдання 

Підготуйте реферат на тему:
 1. Перспективи процесуально-правового забезпечення функціону-

вання адміністративної юстиції в Україні.
 2. Функції та цілі адміністративної юстиції
 �. Шляхи організації адміністративної юстиції в Україні. 
 �. Проблематика кадрового забезпечення адміністративної юс-

тиції.
Література [1�; �5; �8; 57–60; 68]

Тема 13.  Процесуальні засади адміністративного 
судочинства

 1. Процесуальна природа адміністративної юстиції. 
 2. Поняття та особливості адміністративного судочинства.
 �. Суб’єкти адміністративного судочинства. 
 �. Стадії адміністративного судочинства. 
 5. Акти адміністративного судочинства. 
 6. Кодекс адміністративного судочинства України як правова осно-

ва здійснення адміністративного судочинства. 
 7. Перспективи процесуально-правового забезпечення функціону-

вання адміністративної юстиції.

Практичні завдання 

Підготуйте реферат на тему:
 1. Система адміністративних судів в Україні.
 2. Підвідомчість справ адміністративним судам.
 �. Поняття та особливості адміністративного судочинства.
 �. Кодекс адміністративного судочинства України як правова осно-

ва реалізації адміністративного судочинства.
 5. Стадії адміністративного судочинства.
 6. Акти адміністративного судочинства.

Література [1�; �5; �8; 57–60; 68]
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