
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО 
 

Плани семінарських (практичних) занять 
 

Тема 1 
«Поняття та особливості адміністративного процесу» 
 
1. Поняття  адміністративного процесу. 
2. Юрисдикційна концепція адміністративного процесу.  
3. Управлінська концепція адміністративного процесу. 
4. Адміністративний процес як складова управління.  
5. Принципи адміністративного процесу.  
 
Тема 2 
«Поняття адміністративного процесуального права України» 
 
 1. Призначення адміністративного процесуального права, його публічний 

інтерес соціальної спільності.  
2. Предмет адміністративного процесуального права, публічний та 

приватний його аспекти.  
3. Метод адміністративного процесуального права, його адміністративно-

процесуальна форма. 
4. Принципи адміністративного процесуального права та адміністративного 

процесу.  
5. Система адміністративного процесуального права, зміст Загальної та 

Особливої частин.  
6. Взаємодія адміністративного процесуального права з іншими галузями 

права.  
 
Тема 3 
«Норми адміністративного процесуального права» 
 
1. Поняття та ознаки адміністративної процесуальної норми. 
2. Структура адміністративно-процесуальної норми. 
3. Класифікація адміністративних процесуальних норм. 
4. Джерела адміністративних процесуальних норм, їх зовнішні форми 

вираження.  
5. Реалізація адміністративно-процесуальної норми. 
 
Тема 4 
«Адміністративні процесуальні правовідносини» 
 
1. Поняття та основні риси адміністративних процесуальних правовідносин.   

Специфічні ознаки процесуальних відносин.  
2. Структура адміністративних процесуальних відносин.  
3. Класифікація адміністративно-процесуальних відносин. 
4. Адміністративно-процесуальні відносини та юридичні факти. 



 
Тема № 5 
«Суб’єкти і учасники адміністративного процесуального права» 
 
1. Поняття та ознаки суб’єктів адміністративного процесуального права.  
2.  Особи, які вирішують адміністративні справи.  
3. Особи, які обстоюють в адміністративному процесі особисті права та 

законні інтереси.  
4. Особи, які представляють та захищають інтереси інших осіб.  
5. Особи, які сприяють управлінським адміністративним провадженням та 

здійсненню адміністративного судочинства.  
 
Тема 6 
«Адміністративно-процесуальні провадження: поняття, особливості, 

види» 
 
1. Поняття та знаки адміністративного провадження.  
2. Стадії, етапи та дії (процедури) як елементи адміністративного процесу. 
3. Види адміністративно-процесуальних проваджень 
4. Адміністративні процедури (процесуальні дії), їх поняття, ознаки та види. 
 
Тема 7 
«Провадження в сфері управління» 
 
1. Мета та завдання проваджень у сфері управління. 
2. Учасники адміністративних проваджень у сфері управління, їх 

повноваження, права і обов’язки. 
3.  Підстави для порушення провадження в сфері управління.  
4. Стадії провадження в сфері управління. 
5. Адміністративні провадження за заявою суб’єкта звернення (реєстраційні і 

дозвільні провадження, їх підвиди).  
6. Адміністративні провадження за ініціативою органа владних повноважень 

(контрольно-наглядові провадження, провадження по застосуванню заходів 
адміністративного примусу, крім накладення адміністративних стягнень та їх 
підвиди).  

7. Адміністративні провадження за скаргою суб’єкта звернення.  
 
Тема 8 
«Провадження за зверненнями громадян» 
 
1. Поняття та правові основи провадження за зверненнями громадян. 

Законодавче і нормативне врегулювання звернень громадян.  
2. Види звернень громадян, їх характеристика та особливості проваджень, 

що ними ініціюються.  
3. Подання звернення та прийняття його до розгляду. 
4. Розгляд справи та ухвалення рішення.  
6. Перегляд рішення. 



 7. Виконання рішення.. 
 
Тема 9 
«Адміністративна юрисдикція та адміністративна юстиція» 
 
1. Адміністративна юрисдикція та адміністративна юстиція: співвідношення 

понять.  
2. Органи адміністративної юрисдикції, їх правовий статус, види.  
3. Історія становлення адміністративної юстиції.  
4. Загальна характеристика квазісудових органів адміністративної юстиції. 
5. Адміністративний суд як орган адміністративної юстиції. 
 
Задачі: 
1. Мешканець села Затемне  Іван Попадюк звернувся до районного суду з 

адміністративним позовом про скасування постанови  про накладення 
адміністративного стягнення у вигляді штрафу інспектором ДПС ВДАЇ.  

Суд відмовив у відкритті провадження через неналежність відповідного 
спору до розгляду у порядку адміністративного судочинства. У якості 
нормативної підстави для цього був вказаний пункт 3 частини 2 статті 17 КАСУ: 
виключення з компетенції адміністративних судів справ про накладення 
адміністративних стягнень. 

Чи правильне рішення ухвалив суд? Підготуйте консультацію, як діяти 
І.Попадюку далі. 

 
2. Валерій Лисиманко звернувся до суду з позовом про поновлення його на 

посаді заступника Івано-Франківського міського голови та стягнення заробітної 
плати за час вимушеного прогулу. Цей позов В.Лисиманко пред’явив у порядку 
цивільного судочинства. Суд відкрив провадження за позовом Лисиманка та 
ухвалив рішення за правилами ЦПКУ.  

Чи правильно вчинив адміністративний суд? 
Чи є підстави для оскарження такого рішення у апеляційному порядку? 
 
3. 85-річний пенсіонер звернувся до адміністративного суду зі скаргою на 

рішення територіального органу  Пенсійного Фонду України про відмову у 
збільшенні розміру пенсії. У скарзі пенсіонер виклав усі відомості, які вимагає 
КАСУ для позовної заяви. Але адміністративний суд залишив скаргу без руху і 
направив її для усунення недоліків у зв’язку з тим, що формою звернення до 
адміністративного суду має бути позовна заява, а не скарга. 

Пенсіонер звернувся до юридичної клініки за допомогою в оформленні 
документа, оскільки йому тяжко самому переписувати скаргу та ще й у двох 
примірниках (для суду і для відповідача). 

Чи правильно вчинив адміністративний суд? 
Чи допустив суд порушення принципів адміністративного судочинства? 
Чи можна оскаржити ухвалу суду про залишення скарги без руху в 

апеляційному порядку?Чи доцільно це робити у наведеній ситуації? Надайте 
консультацію пенсіонерові 

 



Тема 10 
«Докази в адміністративному процесі» 
 
1. Поняття адміністративного процесуального доказування.  
2. Поняття доказів, предмет доказування, обов’язок доказування, їх 

повноваження.  
3. Джерела доказів.  
4. Дослідження доказів.  
5. Преюдиційні факти, їх поняття і значення.  
6. Загальновідомі обставини та визнані факти, їх значення.  
7. Класифікація доказів.  
8. Заходи забезпечення доказів. 
 
Задачі: 
1. При вирішенні спору щодо заборгованості із заробітної плати перед 

секретарем місцевої ради суд поклав обов’язок доведення наявності такої 
заборгованості на позивача. Через те, що позивач не довів обставину 
заборгованості із заробітної плати суд відмовив у задоволенні позову.  

Чи правомірним є дії суду? 
Чим порядок доказової діяльності в адміністративних судах відрізняється 

від доказової діяльності і  інших  судах?  
 
2. На практиці суди отримують клопотання про проведення експертизи 

фальшивих на переконання заявника доказів, однак, без обґрунтування 
відмовляють у задоволенні такого клопотання. Суди не зважають на показання 
свідка про фальшивість підписів на документах, що є предметом судового 
розгляду. 

Чи обґрунтованими є дії суду? 
У який спосіб має посутпити  суддя у такій ситуації? 
 
Тема 11 
«Організація адміністративного судочинства в Україні» 
 
1. Загальні засади організації діяльності адміністративних судів.  
2. Поняття, завдання та мета адміністративного судочинства.  
3. Система адміністративних судів та їх повноваження.  
4. Юрисдикція адміністративних судів.  
5.Організаційно-правове забезпечення діяльності суддів адміністративного 

суду. 
 
 
 
Задачі: 
 
1. Голова Тернопільської обласної державної адміністрації надіслав 
сільськогосподарським підприємствам області лист, яким зобов’язав 
їх безкоштовно надати у резерв області по 100 тонн зерна. Фермер 



Мельник  вирішив оскаржити цей лист. 
 Чи належить справа до компетенції адміністративних судів? 
 
2. Підприємець Омельків програв тендер на поставку міській раді 
комп’ютерів. Вважаючи рішення тендерного комітету ради незакон- 
ним, він подав адміністративний позов про скасування результатів 
тендера.  
Чи правильно вчинив підприємець? 
 
Тема 12 
«Принципи адміністративного судочинства»   
 
1. Загальна характеристика принципів адміністративного судочинства у системі 

процесуальних принципів права. 
2. Верховенство права. Законність.  
3. Рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом. Змагальність 

сторін, диспозитивність  як принцип адміністративного судочинства.  
4. Особливості  офіційного з’ясування обставин справи в судовому адміністративному 

процесі.  
5. Гласність та відкритість адміністративного процесу.  
6. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду. 

7. 7. Обов’язковість судових рішень.  
8. Адаптація системи принципів адміністративного процесу до загальноєвропейських 

засад  судової адміністративної юстиції. 
 
Задачі: 
1. Суд залишив заяву без руху та поклав на позивача обов’язок залучити до 

справи третю особу і надати суду копію позовної заяви для надіслання такій 
третій особі.  

Проаналізуйте, чи дотримався суд принципу диспозитивності в судовому 
процесі? 

 
2. Відкривши провадження в адміністративній справі, суд зобов’язав 

відповідача подати заперечення проти адміністративного позову. У такий спосіб 
суд вирішив питання про матеріальні відносини, про осіб-учасників цих відносин.  

Які норми КАСУ було порушено адміністративним судом? 
 
3. Судом першої інстанції у мотивувальній частині постанови відмовився 

застосовувати підзаконний акт через його невідповідність законам. 
Використовуючи тлумачення принципу офіційності, суд апеляційної інстанції 
угледів у такій оцінці нормативно-правового акту вихід за межі вимог і через це 
скасував постанову суду першої інстанції. 

Чи вийшов за межі позовних вимог суд першої інстанції?  
Чи є у даному випадку доводи суду першої інстанції, що викладені у 

мотивувальній частині рішення, порушенням ? 
Чи вірним було рішення, прийняте судом апеляційної інстанції? 
 



Тема 13 
«Підвідомчість та підсудність справ адміністративному суду» 
 
1. Поняття підвідомчості справ адміністративному суду, її сутнісні 

характеристики. 
2. Підстави розмежування підвідомчості справ між судами та іншими 

юрисдикційними органами.  
3. Поняття підсудності адміністративних справ. Відмінність підсудності від 

підвідомчості. Юридичні ознаки та властивості визначення підсудності. 
4. Предметна підсудність районним, міськрайонним судам загальної 

юрисдикції як адміністративним судам.  
5. Предметна підсудність окружним адміністративним судам як місцевим 

судам першої інстанції.  
6. Предметна підсудність Вищому адміністративному суду України як суду 

першої і останньої інстанції. 
7. Територіальна підсудність адміністративних справ. Загальна, виняткова, 

виключна та альтернативна територіальна підсудність адміністративних справ.  
8. Інстанційна підсудність адміністративних справ 
9. Підсудність за зв’язком вимог. Наслідки порушення правил підсудності. 
 
Задачі: 
1. Старшого лейтенанта Збройних сил України звільнили з посади 

начальника посту. Він оскаржив наказ про звільнення до місцевого 
районного суду. 
 Чи правильно він вчинив? 
 
2. Особа оскаржила правовий акт індивідуальної дії і при цьому звернулася 

із адміністративним позовом до кількох відповідачів, лише частина з яких мала 
статус суб’єкта владних повноважень. Галицький районний суд м. Львова 
ухвалою відмовив у відкритті провадження за позовними вимогами до всіх 
відповідачів із посиланням на те, що вони не належить до компетенції 
адміністративних судів. 

Чи обґрунтованою є ухвала суду? 
 
 3. Особа відкликала свою позовну заяву та просила залишити її без 

розгляду, посилаючись на те, що вона подана із порушенням правил 
територіальної підсудності. Суд своєю ухвалою задовольнив клопотання та 
залишив позовну заяву без розгляду на підставі пункту 5 частини першої статті 
155 КАСУ. 

Чи обґрунтованою є ухвала суду? 
 
4. Вищим адміністративним судом України на підставі статті 108 ЦПКУ 

було передано справу із одного суду до іншого через належність першого до 
територіальної юрисдикції апеляційного суду, голова якого виступив позивачем в 
адміністративній справі. Вищий адміністративний суд України констатував 
можливу заінтересованість судді місцевого суду при вирішенні справи за позовом 
до голови апеляційного суду.  



Чи дотримано було Вищим адміністративним судом вимоги КАСУ щодо 
підстав для передачі справи із одного суду до іншого? 

Дайте оцінку реалізації принципу незалежності судді у даному випадку. 
 
5. Виявивши порушення закону з боку представництва іноземного суб’єкта 

господарювання, орган державної влади України поклав обов’язок усунути це 
порушення не на цього суб’єкта, а на керівника представництва. Позов від імені 
іноземного суб’єкта господарювання щодо оскарження припису був поданий до 
суду за вибором керівника. Однак суд повернув позовну заяву, стверджуючи, що 
заява мала бути подана до суду за місцем проживання посадової особи 
представництва. 

Чи обґрунтованими є дії суду? Яким чином слід вирішити питання про 
підсудність цієї адміністративної справи? 

 
Тема 14 
«Окремі інститути адміністративного судочинства» 
1. Склад суду та відводи.  
2. Судові виклики та повідомлення, їх види та порядок здійснення. 
3. Адміністративний позов: форма і зміст.   
4. Фіксування адміністративного процесу.  
5. Учасники адміністративного судочинства, поняття, критерії класифікації 

та види. Адміністративно-процесуальна правосуб’єктність. Права та обов’язки 
осіб, які беруть участь у справі.  

6. Судові витрати та їх склад (види). Розподіл судових витрат. Визначення 
розміру судових витрат.  

 
Задачі: 
1.У справі з приводу оскарження розпорядження міського голови 

відповідачем була названа відповідна міська рада. 
Чи можна вважати належним відповідачем міську раду? 
Чи може міська рада бути залучена до судового розгляду? 
 
2. Суд залишив позовну заяву без руху, посилаючись на ту обставину, що 

вона подана неналежним позивачем – Міністерством закордонних справ, яке 
просило скасувати адміністративне стягнення, накладене на його працівників. 

Чи обґрунтованою була відмова суду? 
Як слід було вирішити справу? 
 
3. В квітні 2005р. Голова Верховної Ради України звернувся до суду із 

заявою про дострокове припинення повноважень народного депутата України 
Олійника П.М., який 31.03.2002р. був обраний народним депутатом України від 
виборчого округу № 125 Львівської області і розпорядженням Керівника апарату 
Верховної Ради України № 1101 від 29.05.2002р. його було зараховано на роботу 
до Верховної Ради України четвертого скликання на постійній основі. Указом 
Президента України № 179/2005 від 04.02.2005р. Олійник П.М. призначений 
Головою Львівської обласної державної адміністрації. Вважаючи, що ця посада є 
несумісною із статусом народного депутата України, просив постановити рішення 



про припинення повноважень народного депутата України Олійника П.М. На 
момент перегляду у ВАСУ судових рішень по цій справі відбулися чергові вибори 
народних депутатів, в результаті яких обрано Верховну Раду України нового 
скликання.  

Чи може Верховна Рада України нового скликання бути у наведених 
правовідносинах правонаступником Верховної Ради попереднього скликання? 

 
4. Суд залишив позовну заяву без руху, посилаючись на ту обставину, що 

вона подана неналежним позивачем – Міністерством закордонних справ, яке 
просило скасувати адміністративне стягнення, накладене на його працівника.  

Чи вірно судом було визнано, що справу належить розглядати у порядку 
адміністративного судочинства?  

Чи вірно судом було визначено відомості, які необхідно включати до змісту 
позовної заяви? Проаналізуйте зміст статті 106 КАСУ. 

 
5. Голова районної державної адміністрації звільнив свого заступника 

Поповича з посади. Попович оскаржив наказ про звільнення 
шляхом подання адміністративного позову. Відповідачем він зазначив 
районну державну адміністрацію.  
Чи правильно він вчинив? 
 
6. Позивач звернувся до адміністративного суду за захистом порушених 

органом виконавчої влади його прав шляхом подання скарги. Суд залишив це 
звернення без розгляду, у зв’язку з недотриманням особою вимоги щодо 
найменування звернення. 

Чи правомірним є дії суду? 
Як слід поступити судді у такому випадку? 
 
Тема 15 
«Строки в адміністративному судочинстві» 
 
1. Поняття та ознаки строку в адміністративному судочинстві. Загальний 

строк звернення до адміністративного суду. Спеціальний строк звернення до 
адміністративного суду. 

2. Наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду. 
3. Процесуальні строки: поняття та загальна характеристика. 
4.  Види процесуальних строків.  
5. Поновлення та продовження процесуальних  строків. 
6. Обчислення процесуального строку.  
 
Задачі: 
1. Особа звернулася із позовом на постанову про накладення 

адміністративного стягнення до територіальної державної інспекції праці, та до 
районного відділення Державної казначейської служби про відшкодування 
моральної шкоди. Суд першої інстанції своєю постановою задовольнив вимоги. 
Не погоджуючись із нею, відповідач звернувся з апеляційною скаргою. 
Апеляційний суд за результатами перегляду рішення  суду першої інстанції 



визнав його правильним по суті. Разом з тим суд апеляційної інстанції вказав на 
процесуальне порушення місцевого суду – неприйняття рішення про поновлення 
пропущеного строку оскарження постанови у справі про адміністративне 
правопорушення. У зв’язку з цим постановою апеляційного суду строк 
оскарження був поновлений.  

Проаналізуйте правильність рішення суду першої інстанції. 
Чи слід було суду першої інстанції постановляти ухвалу про поновлення 

пропущеного строку? 
 
2. Особа, яка брала участь у справі, не подала вчасно апеляційну скаргу 

через неправильне розуміння моменту, з я кого набирає сили постанова суду 
першої інстанції.  

Чи є ця обставина поважною і достатньою для поновлення строку? 
 
3. 17 жовтня 2012 року колишній службовець звернувся з позовом до 

Державної служби охорони при УМВС України у Волинській області, мотивуючи 
свої вимоги тим, що за час проходження служби йому не виплачена за період з 
2007 по 2010 рік матеріальна допомога в розмірі місячного грошового 
забезпечення на рік. 

Луцький міськрайонний суд задовольнив позов частково і зобов’язав 
відповідача сплатити невиплачену за попередні роки матеріальну допомогу. Суд 
апеляційної інстанції скасував зазначене рішення та відмовив у задоволенні 
позову з огляду на пропуск встановленого законом строку на звернення до 
адміністративного суду та на відповідне клопотання відповідача. 

Чи слід було суду першої інстанції досліджувати причини пропущення 
строку звернення? 

Чи правильне рішення виніс суд апеляційної інстанції? 
 
Тема 16 
«Провадження в суді першої інстанції» 
 
1. Звернення до адміністративного суду Структура позову: підстава позову, 

предмет позову та зміст позову, їх юридичні ознаки.  
2. Види позовів. Зобов’язуючі позови, установчі позови, застосовчі позови. 
3. Відкриття провадження.  
4. Сторони і учасники провадження. 
5. Підготовче провадження.  
6. Судовий розгляд справи. Підготовка та відкриття судового засідання.  
7. Винесення і оголошення судового рішення. 
 
Задачі: 
 
1. На громадянина Сивковича, який проживає у м. Суми, під час його 

перебування у Києві було накладено штраф інспектором ДАІ за порушення ПДР. 
Сивкович не погодився із постановою і вирішив її оскаржити. Оскільки інспектор 
проживає у Яготинському районі Київської області, Сивкович оскаржив 
постанову до окружного адміністративного суду Київської області шляхом 



подання адміністративного позову. Судя відмовив у відкритті провадження, 
зазначивши, що оскаржувати слід відповідно до правил КпАП України, а не 
КАСУ. 

 Чи правильно він вчинив? Складіть позов. 
 
2.Суд залишив позовну заяву Шкотиль П. без руху, зазначивши при цьому, 

доцільний спосіб поновлення права позивача. 
Дайте оцінку рішенню суду. 
 
3. Під час підготовчого провадження між сторонами було досягнуто 

примирення. Суд  постановив ухвалу про затвердження мирової угоди між 
сторонами, 

Чи правильною є ухала по суті? 
Чи правильно використані терміни при постановленні ухвали? 
 
4. Суддею було оголошено перерву до початку судового засідання із 

розгляду справи, чим було завершено попереднє судове засідання. 
Чи правильно вчинив суддя? 
 
5. Суддею було відкладено розгляд справи у зв’язку з неприбуттям (без 

поважних причин) відповідача – суб’єкта владних повноважень, належним чином 
повідомленого про дату, час та місце судового розгляду. 

Дайте оцінку діям судді  
Чи є обов’язковою особиста відповідача - суб’єкта владних повноважень у 

судовому розгляді? 
 
Тема 17 
«Процесуальні перешкоди розгляду справи» 
 
1. Загальна характеристика процесуальних перешкод розгляду справи. 
2. Залишення позовної заяви без розгляду: підстави та процесуальні 

наслідки. 
3. Зупинення провадження у справі(обов’язкові та факультативні підстави 

зупинення). 
4. Поновлення провадження у справі. 
5. Закриття провадження у справі. 
6. Відкладення справи. Оголошення перерви. Підстави та процесуальні 

наслідки оголошення перерви в адміністративному процесі. 
 
Задачі: 
1. Громадянин Петрушко відкликав свою позовну заяву та заявив 

клопотання про залишення  її без розгляду, посилаючись на те, що вона подана із 
порушенням правил територіальної підсудності. Суд своєю ухвалою задовольнив 
клопотання та залишив позовну заяву без розгляду на підставі пункту 5 частини 
першої  статті 155 КАСУ.  

Дайте оцінку рішенню суду. 
 



2. Позивач Свирид Шульженко у вересні 2012 року написав заяву з 
проханням «поки що не розглядати мою справу». Наступним же документом є 
протокол попереднього судового засідання від 10 лютого 2006 року, а 
провадження було закрите у квітні 2013 року. 

Враховуючи прохання позивача, чи врахував суд приписи КАСУ щодо 
підстав зупинення провадження? 

 
3. Гр. М. звернулась до суду із цивільним позовом та просила визнати 

недійсним і скасувати розпорядження Франківської районної адміністрації 
Львівської міської ради, визнати частково недійсним договір купівлі-продажу 
квартири та визнати за нею право власності на частину квартири. Суд залишив 
позовну заяву М. без руху та надав можливість уточнити вимоги. 

Чи правомірним є дії суду? 
Якими мали би бути дії суду? 
 
Тема 18 
«Судові рішення» 
 
1. Види судових рішень. Законність і обґрунтованість судового рішення. 
2. Порядок ухвалення судових рішень, їх форма. Питання, які вирішує суд 

при прийнятті постанови. 
3. Зміст постанови. 
4. Зміст ухвали. 
5. Окремі ухвали суду.  
6. Проголошення судового рішення. Роз’яснення судового рішення. 
7. Додаткове судове рішення. Виправлення описок і очевидних 

арифметичних помилок у судовому рішенні.  
 
Задачі: 
1. Суддею було витребувано документи та матеріали шляхом проголошення 

усної ухвали, яка була зафіксована у протоколі судового засідання. Особі ж, у якої 
витребовувалися документи, було надіслано запит про їх надання. 

Чи можлива, відповідно до норм КАСУ, така фіксація судового рішення? 
 
2. У постанові про надання згоди управлінню контрольно-ревізійної служби 

на продовження терміну проведення позапланової перевірки суд визначив, що 
така постанова не підлягає оскарженню. 

Чи є таке судове рішення перешкодою для реалізації особою її права на 
оскарження? 

 
3. До суду надійшла позовна заява із вимогою визнати за позивачем право 

через відмову суб’єкта владних повноважень від прийняття відповідного рішення 
в адміністративному порядку. 

Чи має суд повноваження по покладенні на відповідача обов’язку заново 
належним чином розглянути справу позивача? 

Чи може суд у даному випадку дослідити обставини, що не були 
предметом розгляду відповідачем, та прийняти за нього рішення? 



 
Тема 19 
«Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних 

справ» 
 
1. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-

правових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів владних 
повноважень. 

2. Особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи 
бездіяльності Верховної Ради України, президента України, Вищої Ради юстиції, 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів. 

3. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо притягнення до 
адміністративної відповідальності. 

4. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій. 

5. Особливості провадження у справах щодо уточнення списку виборців. 
6. Особливості провадження у справах, пов’язаних із виборами Перезидента 

України. 
 
Задачі: 
1. Особа звернулася до адміністративного суду із клопотанням про 

залишення її позову без розгляду через те, що протиправність постанови 
державного виконавця про зупинення виконавчого провадження для неї «втратила 
актуальність», оскільки державний виконавець прийняв постанову про закінчення 
цього провадження. 

Дайте аналіз необхідних дій суду.  
 
2. Суд зупинив провадження у зв’язку із зверненням народних депутатів до 

Конституційного Суду України із клопотанням вирішити питання про 
конституційність відповідного закону. 

Чи є таке звернення підставою для зупинення провадження? 
Яке рішення повинен прийняти суд? 
 
3. Громадянин Бойко П. звернувся до суду з адміністративним позовом 

щодо примусового виплати їй пенсії та визнання бездіяльності відповідного 
органу влади протиправною. Суд дійшов висновку про те, що така вимога про 
сплату пенсії є вимогою про відшкодування збитків, і, будучи заявленою без 
вимоги про визнання бездіяльності протиправною, має розглядатися у порядку 
цивільного чи господарського судочинства. 

Чи може розглядатися такий спір в порядку адміністративного  
судочинства? 

Чи регулюється порядок таких виплат нормами публічного права? 
 
Тема № 20 
«Апеляційне провадження» 



 
1. Суд апеляційної інстанції. Строки апеляційного оскарження. 
2. Суб’єкти оскарження. Право на апеляційне оскарження. 
3. Підстави апеляційного оскарження. 
4. Відкриття апеляційного провадження. Заява про апеляційне оскарження. 

Апеляційна скарга.  
5. Дії суду першої інстанції після одержання апеляційних скарг. Відмова від 

апеляційної скарги, зміна апеляційної скарги під час апеляційного провадження. 6. 
Відмова позивача від адміністративного позову, примирення сторін під час 
апеляційного провадження.  

7. Апеляційний розгляд справи у судовому засіданні.  
8. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду 

апеляційної скарги на постанову суду.  
9. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду 

апеляційної скарги на ухвалу суду.   
 
Задачі: 
1. Апеляційний суд, розглянувши апеляційну скаргу на постанову суду 

першої інстанції, якою позов було задоволено у повному обсязі, прийшов до 
висновку, що справа непідсудна адміністративним судам. 

 
Яке рішення має прийняти суд апеляційної інстанції? 
 
2. Громадянин Школа вирішив оскаржити постанову суду першої інстанції. 

Однак текст постанови йому було надано лише через 15 днів з дня оголошення 
резолютивної частини. Через 11 днів з моменту отримання тексту він подав заяву 
про апеляційне оскарження до апеляційного суду. А через 18 днів з моменту 
подання заяви до суду першої інстанції була надана апеляційна скарга.  

Як має вчинити суд? 
 
3. Судом апеляційної інстанції було ухвалу суду першої інстанції про 

повернення позовної заяви та відмовлено у відкритті провадження. 
Чи суперечить така практика закону? 
 
Тема 21 
«Касаційне провадження» 
 
1. Суд касаційної інстанції.  
2. Право на касаційне оскарження. Строки касаційного оскарження. 
3. Суб’єкти оскарження. Підстави касаційного оскарження.  
4. Відкриття касаційного провадження. Форма і зміст касаційної скарги, 

строки і порядок її подання.  
5. Прийняття касаційної скарги судом касаційної інстанції. Підготовка справи 

до касаційного розгляду.  
6. Касаційний розгляд справи у судовому засіданні. Касаційний розгляд 

справи у порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами.  



7. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної 
скарги.   

8. Підстави для залишення позовної заяви без розгляду або закриття 
провадження у справі.  

9. Підстави для скасування судових рішень і ухвалення нового рішення. 
10. Судові рішення суду касаційної інстанції. Повернення адміністративної 

справи. 
 
Задачі: 
1. Громадянин Мартишко оскаржив до суду дії начальника управління 

Служби безпеки України в Івано-Франківській області. На думку позивача, було 
порушено його право на отримання пенсії за вислугу років. Суди першої та 
апеляційної інстанцій відмовили у задоволенні позову. Вищий адміністративний 
суд України, в свою чергу, вимоги щодо дій відповідача задовольнив.  

Чи можна вважати спір по суті вирішеним, якщо  суд не визначив спосіб 
захисту порушеного права, свободи чи інтересу? 

 
2. Суд першої інстанції зупинив провадження у справі. Апеляційний суд 

скасував ухвалу суду першої інстанції та направив справу для продовження 
розгляду. Оскаржену відповідачем ухвалу суду апеляційної інстанції Вищий 
адміністративний суд переглянув та залишив без змін. 

Чи прийнято рішення ВАСу у межах компетенції? 
 
3. Суддя-доповідач суду касаційної інстанції відкрив провадження за 

скаргою на рішення місцевого суду від 4 грудня 2001 року у справі  за заявою 
прокурора. За результатами розгляду справи на попередньому судовому засіданні 
колегія суддів Вищого адміністративного суду України відхилила касаційну 
скаргу. 

Дайте оцінку прийнятому рішенню. 
 
Тема 22 
«Провадження за нововиявленими обставинами» 
1. Поняття і види нововиявлених обставин.  
2. Право та підстави на звернення про перегляд рішення за нововиявленими 

обставинами. Строк звернення про перегляд за нововиявленими обставинами.  
3. Заява про перегляд за нововиявленими обставинами та порядок її подання.  
4. Особи, які мають право на звернення з заявою про перегляд за 

нововиявленими обставинами.   
5. Перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Судове 

рішення за наслідками перегляду за нововиявленими обставинами. 
 
Задачі: 
 
1. За наслідками провадження за нововиявленими обставинами ВАС 

задовільнив відповідну заяву сторони і скасував переглянуту ухвалу. 
Чи прийнято таке рішення з дотриманням норм КАСУ? 
Дайте оцінку діям суду 



 
2. За наслідками провадження за нововиявленими обставинами рішення про 

скасування постанови та рішення про прийняття нової постанови були викладені 
в одному документі. 

Чи є єдиним коло обставин, які з’ясовує суд при скасуванні оскаржуваного 
рішення? 

Чи вірно вчинив суд? 
 
Тема 23 
«Виконання судових рішень у справах адміністративного судочинства» 
 
1. Наслідки набрання судовими рішеннями законної сили.  
2. Зміст виконання судових рішень.  
3. Постанови суду, які виконуються негайно.  
4. Звернення судового рішення до примусового виконання.  
5. Оформлення виконавчого листа, виправлення помилки в ньому, та 

визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню. Відстрочення та 
розстрочення виконання, зміни чи встановлення способу і порядку виконання. 6. 
Примирення сторін у процесі виконання.  

7. Судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративних 
справах. 

 
Задачі: 
1. Суд апеляційної інстанції розцінив як порушення місцевим судом 

процесуального закону, коли той поклав обов’язок щодо виконання ухвали на 
певних суб’єктів владних повноважень, які не брали участь у справі. 

Дайте оцінку рішенню суду. 
 
2. Особа, поновлена постановою суду на посаді місцевого голови, 

оскаржила до суду бездіяльність місцевої ради-відповідача у вигляді ухилення від 
виконання цієї постанови. Позивач з метою захисту своїх прав у відносинах 
служби в органах місцевого самоврядування посилався на трудове законодавство. 
Він вимагав від місцевої ради нарахувати йому заробітну плату за весь час 
вимушеного прогулу з прийняття першої постанови суду. Суд позов задовольнив.  

Чи повністю було використано процесуальні можливості примусового 
виконання первісного рішення про поновлення на роботі? 
Чи слід суду  у даному випадку визначити спосіб виконання рішення 

 
 



Програмові вимоги до складання екзамену з навчальної дисципліни 
«Адміністративне процесуальне право» для студентів денної форми навчання 

1. Поняття і структура адміністративного процесу. 
2. Юрисдикційна концепція адміністративного процесу. 
3. Сутність управлінського адміністративного процесу. 
4. Управлінські матеріальні та процесуальні процедури. 
5.  Цілі і завдання адміністративного процесу. 
6. Принципи адміністративного процесу.  
7. Адміністративно-процесуальний режим. 
8. Адміністративно-процесуальні норми і адміністративно-процесуальні 

відносини. 
9. Система суб’єктів адміністративного процесу(управлінська концепція).  
10. Громадяни як суб’єкти адміністративного процесу. 
11. Суб’єкти здійснення адміністративно-процесуальної діяльності.  
12. Органи прокуратури як суб’єкти здійснення адміністративно-процесуальної 

діяльності.  
13. Провадження з випрацювання й ухвалення нормативних актів управління. 
14. Провадження за зверненнями громадян. 
15. Провадження х приватизації державного і громадського майна. 
16. Провадження з ухвалення індивідуальних актів управління. 
17. Виконавче провадження. 
18. Контрольні провадження. 
19. Реєстраційно-дозвільні провадження. 
20. Особливості провадження у реєстраційно-паспортних і митних 

адміністративних справах. 
21. Діловодство. 
22. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення.  
23. Стадії провадження у праві про адміністративне правопорушення.  
24. Поняття та особливості адміністративної відповідальності.  
25. Підстави адміністративної відповідальності. 
26. Заходи адміністративної відповідальності, що застосовуються до 

неповнолітніх. 
27.  Система адміністративних стягнень. 
28.  Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення. 
29. Розподіл судових витрат. 
30. Особливості дисциплінарної відповідальності. 
31. Дисциплінарне провадження. 
32. Види дисциплінарних стягнень. 
33. Заходи адміністративного примусу. 
34. Сторони виконавчого провадження.  
35. Провадження з подання податкової декларації про податок на додану 

вартість. 
36. Провадження з розв’язання земельних справ. 
37. Провадження з надання земельних ділянок у користування. 
38. Провадження з надання земель для ведення фермерського господарства. 
39. Провадження з передачі земельних ділянок у власність. 



40. Провадження з проведення екологічної експертизи. 
41. Провадження з декларування доходів громадян. 
42. Права та обов’язки державного виконавця. 
43. Порушення провадження справи по заяві. 
44. Адміністративне розслідування у справах по заявах громадян. 
45. Підготовка справи по заяві громадянина до вирішення.  
46. Вирішення справ по заявах громадян. 
47. Провадження по перегляду адміністративних рішень у справах по заявах. 
48. Історія становлення адміністративної юстиції. 
49. Принципи адміністративного судочинства. 
50. Гласність і відкритість адміністративного процесу. 
51. Предметна підсудність адміністративних справ. 
52. Територіальна підсудність адміністративних справ. 
53. Інстанційна підсудність адміністративних справ. 
54. Передача адміністративної справи з одного адміністративного суду до 

іншого. 
55. Здійснення адміністративного судочинства колегією суддів. 
56. Підстави для відводу (самовідводу) судді. 
57. Фіксування адміністративного процесу. 
58. Судові виклики і повідомлення. 
59. Права та обов’язки сторін в адміністративному судочинстві. 
60. Учасники адміністративного процесу(юрисдикційна концепція).  
61. Докази в адміністративному судочинстві. 
62. Строки в адміністративному судочинстві. 
63.  Підстави для звільнення від доказування. 
64.  Заява про забезпечення доказів та порядок її розгляду. 
65. Судові витрати. 
66. Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків в адміністративному 

суді. 
67.  Відкриття провадження в адміністративній справі в порядку здійснення 

адміністративного судочинства. 
68. Порядок забезпечення адміністративного позову. 
69.  Підготовче провадження. 
70. Судові рішення за наслідками підготовчого провадження. 
71. Загальні та особливі риси адміністративної відповідальності. 
72. Порядок ухвалення судових рішень. 
73.  Закриття провадження по справі в ході адміністративного судочинства.  
74. Порядок допиту свідків. 
75.  Пояснення осіб, які беруть участь у справі. 
76. Судовий розгляд справи.  
77. Залишення позовної заяви без розгляду в адміністративному суді. 
78.  Зупинення, закриття провадження у справі. 
79. Судові рішення.  
80. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-

правових актів. 
81. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або 

бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій. 



82. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або 
бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
засобів масової інформації. 

83. Особливості провадження у справах щодо скасування реєстрації кандидата 
на пост Президента України. 

84. Особливості судових рішень за наслідками розгляду справ, пов’язаних з 
виборчим процесом чи процесом референдуму, та їх оскарження. 

85. Особливості провадження у справах з приводу рішень , дій чи бездіяльності 
державної виконавчої служби. 

86. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами 
суб’єктів владних повноважень про обмеження щодо реалізації права на 
мирні зібрання. 

87. Форма і зміст адміністративного позову. 
88. Правовий статус представника в адміністративному суді. 
89. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про 

усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання. 
90. Особливості обчислення строків у справах, пов’язаних з виборчим 

процесом чи процесом референдуму, та наслідки їх порушення.   
91. Підготовка справи до апеляційного розгляду в адміністративному суді. 
92. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду 

апеляційної скарги на ухвалу адміністративного суду. 
93.  Зміст постанови адміністративного суду апеляційної інстанції. 
94.  Зміст ухвали адміністративного суду апеляційної інстанції.  
95. Підготовка справи до касаційного розгляду. 
96.  Вимоги до касаційної скарги. 
97. Заперечення на касаційну скаргу. 
98.  Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної 

скарги. 
99.  Підстави для скасування судових рішень з направленням справи для 

продовження розгляду або на новий розгляд.  
100. Судові рішення суду касаційної інстанції. 
101.  Провадження за винятковими обставинами. 
102.  Провадження за нововиявленими обставинами. 
103. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленим 

обставинами. 
104. Постанови адміністративного суду, які виконуються негайно. 
105. Примирення сторін у ході виконавчого провадження.  
106. Набрання судовим рішенням законної сили.  
107.  Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах.  
108. Відстрочення і розстрочення виконання рішення адміністративного 

суду.  
109. Зміна чи встановлення способу і порядку виконання судового 

рішення.  
110. Суб’єкти адміністративної юрисдикції. 
111.  Строки виконання судових рішень.  
112. Види заходів процесуального примусу. 
113. Особи, на яких покладено виконання адміністративних рішень. 



114. Порядок допиту свідків в адміністративному суді. 
115. Наслідки неприбуття в судове засідання особи, яка бере участь у  

справі. 
116. Обчислення процесуального строку. 
117. Правовий статус свідка в адміністративному судочинстві. 
118. Правовий статус експерта в адміністративному судочинстві. 
119. Документи, що підтверджують повноваження представників у 

адміністративному суді. 
120. Завдання адміністративного судочинства. 

 
 

 


