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СИСТЕМА ФОРМ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ 
 
Адміністративно-юрисдикційна діяльність правоохоронних органів 

як і будь-яка інша державно-владна діяльність має своє зовнішнє 
вираження, що проявляється у відповідних формах такої діяльності. Вони 
є досить різноманітні та покликані забезпечити ефективне виконання 
правоохоронними органами своїх повноважень щодо вирішення 
адміністративних спорів.  

Основні форми адміністративно-юрисдикційної діяльності зазвичай 
знаходять своє закріплення в нормативно-правових актах, які регулюють 
діяльність того чи іншого правоохоронного органу. Так, наприклад, в 
Законі України «Про Національну поліцію» вказано, що в роботі 
Національної поліції зустрічаються такі форми адміністративно-
юрисдикційної діяльності: реагування на заяви та повідомлення про 
адміністративні правопорушення; провадження (процесуальне 
оформлення) у справах про адміністративні правопорушення; 
застосування адміністративних стягнень та забезпечення їх виконання; 
формування баз (банків) даних, що входять до єдиної інформаційної 
системи Міністерства внутрішніх справ України [1]; тощо.  

Закон України «Про Службу безпеки України» визначає такі форми її 
адміністративно-юрисдикційної діяльності: складання протоколів про 
адміністративні правопорушення, віднесених законом до компетенції 
Служби безпеки України, проведення особистого огляду, огляду речей, 
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вилучення речей і документів, застосовувати інших передбачені законом 
заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні 
правопорушення; притягнення працівників до дисциплінарної 
відповідальності [2]; тощо.  

Закон України «Про прокуратуру» визначає форми адміністративно-
юрисдикційної діяльності, які використовують в своїй роботі керівники 
даного правоохоронного органу, а саме: затвердження актів з питань 
внутрішньої організації діяльності органів прокуратури; звільнення з 
посад прокурорів у випадках та порядку, встановлених Законом України 
«Про прокуратуру»; видання наказів з питань, що належать до їх 
адміністративних повноважень, у межах їх повноважень, на основі та на 
виконання Конституції і законів України; застосування до прокурорів 
дисциплінарного стягнення [3]; та інші.  

Інші правоохоронні органи аналогічно розглянутим також реалізують 
ряд форм адміністративно-юрисдикційної діяльності, які в загальному 
вигляді виражаються в процесуальному оформленні проваджень у 
справах про адміністративні правопорушення, виданні або затвердженні 
нормативно-правових актів з питань їх діяльності, реалізації 
дисциплінарних проваджень та накладенні дисциплінарних стягнень.  

Закон України «Про звернення громадян» закріпив усну та письмову 
форми провадження за скаргами громадян.  

Кодекс України про адміністративні правопорушення закріплює ряд 
форм пов’язаних із здійсненням провадження у справах про 
адміністративні правопорушення, а саме: складання протоколу про 
адміністративний проступок, адміністративне затримання, проведення 
особистого огляду, огляду речей, відсторонення водія від керування 
транспортним засобом, винесення постанови у справі про адміністративне 
правопорушення та інші.  

Форми адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних 
органів закріплені ще в багатьох законодавчих актах. Вони 
характеризують безпосередньо юрисдикційні дії та діяльність із 
забезпечення ефективної роботи правоохоронних органів. Вони можуть 
мати місце як у діяльності всіх правоохоронних органів, так і 
застосовуватися в діяльності окремих з них.  

Узагальнюючи вищевикладене та враховуючи зміст адміністративно-
юрисдикційної діяльності, форми такої роботи правоохоронних органів 
можна класифікувати наступним чином: 

- основні: 
1) форми реалізації провадження у справах про адміністративні 

правопорушення (складання протоколу про адміністративне 
правопорушення, адміністративне затримання, проведення особистого 
огляду чи огляду речей, винесення постанови у справі про 
адміністративне правопорушення та інші); 
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2) форми здійснення розгляду скарг громадян (усна та письмова); 
3) форми, що використовуються при реалізації дисциплінарного 

провадження (створення комісії для проведення службового 
розслідування, видання наказу про відсторонення від виконання 
посадових обов’язків у зв’язку з проведенням службового розслідування, 
видання наказу про накладення дисциплінарного стягнення та інші); 

4) форми реалізації провадження з оскарження правових актів 
(проведення перевірки, видання наказу про скасування правового акту та 
інші); 

- додаткові: 
1) видання правових актів з організації діяльності правоохоронних 

органів; 
2) видання індивідуальних актів управління: 
а) внутрішньоуправлінські (про призначення працівника на посаду, 

про покладення обов’язків на працівника чи підрозділ, про відрядження 
особи та інші); 

б) зовнішньоправоохоронні (про проведення відпрацювань, про 
зобов’язання вчинити певні дії тощо); 

3) здійснення інших юридично-значимих дій (проведення нарад, 
перевірок, планування, матеріально-технічні операції та інші).  

Дана класифікація є узагальненою та не відображає всього 
різноманіття форм адміністративно-юрисдикційної діяльності 
правоохоронних органів. Вони варіюються взалежності від виконуваних 
завдань, виду правоохоронного органу, обстановки та обставин події 
тощо.  
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СТАНОВЛЕННЯ СЛУЖБИ СУДОВОЇ ОХОРОНИ 

 
Реформування судової системи в Україні відбувається в надзвичайно 

складних умовах триваючого збройного конфлікту на сході країни та 
супутніх такому явищу низки соціальних, матеріальних, демографічних та 
політичних негараздів. В правоохоронній діяльності держави проводяться 
системні зміни, в процесі котрих деякі відносини дерегулюються, 


