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ТЕМА 1. Адміністративна юстиція в системі судової влади в України. 

Юрисдикція адміністративних судів. 

 

1. Спори з приводу оскарження нормативно-правових актів чи 

правових актів індивідуальної дії.  

2. Спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її 

проходження, звільнення з публічної служби.  

3. Спори з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи 

визнання не чинними адміністративних договорів.  

4. Спори за зверненням суб’єкта владних повноважень.  

5. Спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи 

процесом референдуму. 

 

 

ТЕМА 2. Актуальні питання організації адміністративного 

судочинства. Суб'єкти адміністративного судочинства. 

 

1. Поняття адміністративного судочинства.  

2. Завдання адміністративного судочинства.  

3. Предмет та метод адміністративного судочинства.  

4. Фіксування судового адміністративного процесу технічними 

засобами.  

5. Докази та їх оцінка.  

6. Адміністративні процесуальні строки.  

7. Функціонування автоматизованої системи документообігу суду.  

8. Судові витрати. 

 

ТЕМА 3. Провадження в адміністративному суді першої інстанції. 

 

1. Звернення до адміністративного суду.  

2. Право на звернення до адміністративного суду.  

3. Подання як форма звернення органів доходів і зборів. Відкриття 

провадження в адміністративній справі. 

4. Підготовка справи до судового розгляду.  

5. Попереднє судове засідання.  

6. Примирення сторін.  

7. Судове доручення.  

8. Забезпечення адміністративного позову.  

9. Судові рішення за наслідками підготовчого провадження. 

10. Дослідження доказів.  

11. Судові дебати.  

 

ТЕМА 4. Особливості провадження в окремих категоріях 

адміністративних справ. 
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1. Категорії справ, щодо яких встановлено особливий порядок 

здійснення адміністративного судочинства.  

2. Особливості провадження у справах з приводу оскарження у 

виборчому процесі чи процесі референдуму.  

3. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або 

бездіяльності державної виконавчої служби.  

4. Особливості провадження у справах про примусове відчуження 

земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з 

мотивів суспільної необхідності.  

5. Особливості провадження у справах за зверненням органів доходів і 

зборів.  

 

ТЕМА 5. Перегляд судових рішень в адміністративному судочинстві. 

 

1. Право на апеляційне оскарження.  

2. Вимоги до апеляційної скарги.  

3. Дії суду першої інстанції після одержання апеляційної скарги.  

4. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції.  

5. Підготовка справи до апеляційного розгляду.  

6. Умови перегляду судом апеляційної інстанції.  

7. Апеляційний розгляд справи в порядку письмового провадження.  

8. Судові рішення суду апеляційної інстанції. 

9. Право на касаційне оскарження.  

10. Обов’язковість судових рішень Верховного Суду України. 

 

ТЕМА 6. Виконання судових рішень та заходи адміністративного 

примусу в адміністративному судочинстві.  

 

1. Набрання судовим рішенням законної сили.  

2. Постанови суду, які виконуються негайно.  

3. Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах.  

4. Звернення судових рішень в адміністративних справах до 

примусового виконання.  

 

ТЕМА 7. Роль європейського суду з прав людини в питаннях 

адміністративної юстиції. 

 

1. Захист прав та інтересів приватних осіб у публічно-правовій сфері в 

судовій системі.  

2. Забезпечення Європейських стандартів права людини на судовий 

захист. 

3. Рішення Європейського суду з прав людини з питань 

адміністративної юстиції.  

4. Процедура виконання рішень Європейського суду з прав людини. 
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Індивідуальні завдання 

 

ТЕМА 1. Адміністративна юстиція в системі судової влади в України. 

Юрисдикція адміністративних судів. 

 

1. Адміністративна юстиція: сучасні підходи до визначення.  

2. Становлення адміністративної юстиції як державно-правового 

феномена.  

3. Адміністративна юстиція як складова адміністративно-правового 

захисту прав і свобод людини та громадянина.  

4. Сутність та призначення адміністративної юстиції в Україні. 

5. Загальні положення адміністративного судочинства.  

6. Форми процесуальних дій у судовому адміністративному процесі. 

7. Перспективи реформування адміністративної юстиції в системі 

державного управління України.  

8. Європейські стандарти адміністративної юстиції.  

9. Зарубіжний досвід організації систем адміністративної юстиції. 

 

ТЕМА 2. Актуальні питання організації адміністративного 

судочинства. Суб'єкти адміністративного судочинства. 

 

1. Система та структура адміністративних судів, їх місце в судовій 

системі України.  

2. Сучасна Сторони в судовому адміністративному процесі.  

3. Процесуальний статус третіх осіб.  

4. Процесуальний статус представників.  

5. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність органів та осіб, 

яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. 

6. Модель системи адміністративного судочинства України. 

7. Правова допомога в адміністративному судочинстві. 

8. Роль та місце МВС України як учасника адміністративного 

судочинства 

9. Адміністративне судочинство в Україні: актуальні проблеми.  

10. Здійснення адміністративного судочинства в Україні: проблемні 

аспекти. 

11. Організація адміністративного судочинства. Склад суду.  

 

ТЕМА 3. Провадження в адміністративному суді першої інстанції. 

 

1. Звернення до адміністративного суду.  

2. Право на звернення до адміністративного суду.  

3. Подання як форма звернення органів доходів і зборів. Відкриття 

провадження в адміністративній справі. 

4. Підготовка справи до судового розгляду.  
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5. Попереднє судове засідання.  

6. Примирення сторін.  

7. Судове доручення.  

8. Забезпечення адміністративного позову.  

9. Судові рішення за наслідками підготовчого провадження. 

10. Дослідження доказів.  

11. Судові дебати.  

 

ТЕМА 4. Особливості провадження в окремих категоріях 

адміністративних справ. 

 

1. Особливості провадження у справах за зверненням Служби безпеки 

України щодо накладення арешту на активи, що пов’язані з фінансуванням 

тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до 

рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, зняття арешту з 

таких активів та надання доступу до них.  

 

ТЕМА 5. Перегляд судових рішень в адміністративному судочинстві. 

 

1. Вимоги до касаційної скарги.  

2. Прийняття касаційної скарги судом касаційної інстанції.  

3. Підготовка справи до касаційного розгляду.  

4. Межі перегляду судом касаційної інстанції.  

5. Касаційний розгляд справи у судовому засіданні.  

6. Судові рішення суду касаційної інстанції. 

7. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень.  

8. Строки подання заяви про перегляд судових рішень. Вимоги до 

заяви.  

9. Порядок подання заяви та її перевірка.  

10. Допуск Вищим адміністративним судом України справи до 

провадження.  

11. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України.  

12. Порядок розгляду справи Верховним Судом України.  

13. Повноваження Верховного Суду України.  

14. Строк звернення про перегляд судового рішення.  

15. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення.  

16. Відкриття провадження за нововиявленими обставинами.  

17. Судові рішення за наслідками провадження за нововиявленими 

обставинами. 

 

ТЕМА 6. Виконання судових рішень та заходи адміністративного 

примусу в адміністративному судочинстві.  

 

1. Зміст виконавчого листа.  

2. Примирення сторін у процесі виконання судового рішення.  
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3. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу.  

4. Види заходів процесуального примусу та особливості їх 

застосування.  

5. Відповідальність за невиконання рішень адміністративних судів.  

6. Судовий контроль за виконанням рішень. 

 

ТЕМА 7. Роль Європейського суду з прав людини в питаннях 

адміністративної юстиції. 

 

1. Захист прав та інтересів приватних осіб у публічно-правовій сфері в 

судовій системі.  

2. Забезпечення Європейських стандартів права людини на судовий 

захист. 

3. Рішення Європейського суду з прав людини з питань 

адміністративної юстиції.  

4. Процедура виконання рішень Європейського суду з прав людини. 

 

Примітка: завдання для самостійної та індивідуальної роботи 

доводяться до відома курсантів (студентів, слухачів) на початку вивчення 

дисципліни 

 


