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ВСТУП 

Вивчення та опанування основних засад різних галузей права – необхідна 

умова життєдіяльності кожного громадянина України. Одною з найбільш 

цікавою та правозастосовною є наука адміністративного процесу. 

Адміністративний процес є галуззю права, положеннями якого регулюється 

система правовідносин, що складаються переважно у сфері реалізації владних 

управлінських функцій органом виконаної влади, органом місцевого 

самоврядування, їх посадовими чи службовими особами, або іншими 

суб’єктами, які здійснюють владні управлінські функції на основі 

законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень. 

Знання положень адміністративного процесуального права вкрай потрібні 

юристам, вони становлять об'єм правової інформованості, глибину юридичних 

знань, рівень юридичного мислення, тобто розуміння вимог законодавця і суті 

правових явищ і процесів, уміння аналізувати, зіставляти їх з вимогами 

законодавця і робити на основі цього правильні висновки. 

Оволодіння положеннями адміністративно-процесуального права, в 

першу чергу, дає майбутнім юристам професійно-правові знання, на основі 

яких повинні сформуватися певні правові погляди, правові переконання, 

правові ідеали, повага до закону, громадянська дисципліна і відповідальність, 

правосвідомість, заснована на науковому світогляді. 

У статті 3 Кодексу адміністративного судочинства України зазначено, що 

адміністративний процес – правовідносини, що складаються під час здійснення 

адміністративного судочинства. 

Предметом курсу є сукупність адміністративно-процесуальних 

правовідносин, що виникають у зв’язку із здійсненням публічного управління, 

наданням адміністративних послуг, застосування заходів адміністративного 

примусу та оскарження дій та рішень публічної адміністрації. 

Мета курсу – формування у майбутніх фахівців належного рівня 

правових знань, системи професійних навичок та умінь щодо практичного 

застосування положень адміністративно-процесуального законодавства в 

повсякденному житті, та з врахуванням особливостей правовідносини, що 

складаються під час здійснення адміністративного судочинства. 

Завдання курсу: 
– аналіз та розкриття предмета адміністративного процесу і його джерел; 

– розкриття поняття, властивостей та основних принципів 

адміністративного процесу; 

– розкриття змісту адміністративних проваджень у сфері публічного 

управління, надання адміністративних послуг, оскарження дій та рішень 

публічної адміністрації; 

– визначення правового статусу різних суб’єктів адміністративного 

процесу; 

– формування у студентів навиків до самостійної оцінки чинного 

адміністративного процесуального законодавства; 

– розвиток уміння орієнтуватися у складанні окремих процесуальних 
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документів, всебічного аналізу різноманітних юридичних ситуацій та 

формування у них інших необхідних професійних навичок. 

Місце і роль навчальної дисципліни в системі професійної підготовки 

фахівця визначається тим, що набуті знання з адміністративного процесу 

будуть слугувати майбутнім фахівцям у вирішенні найрізноманітніших завдань 

у сфері функціонування публічної адміністрації, а також у сфері забезпечення 

прав і інтересів громадян та інших суб’єктів права, надання їм 

адміністративних послуг. 

Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Адміністративний 

процес» містять детальні вказівки щодо підготовки до кожної теми 

семінарського та практичного заняття, перелік основної та спеціалізованої 

літератури до навчального курсу, нормативно-правову базу з навчальної 

дисципліни, перелік питань, що виносяться на обговорення у межах 

семінарських та практичних занять, порядок проведення модульного та 

підсумкового контролю знань студентів, рейтингову систему оцінювання 

успішності навчання, а також питання до підсумкового контролю. 

У результаті вивчення дисципліни «Адміністративний процес» студенти 

повинні: 

знати:

 основні теоретико-правові положення інституту адміністративного 

процесу;

 систему і структуру чинного адміністративно-процесуального 

законодавства України;

 характеристику окремих адміністративно-процесуальних 

проваджень;

 систему суб’єктів адміністративного процесу;

 загальні вимоги до складання адміністративно-процесуальних 

документів; 

 адміністративну та судову практики вирішення конкретних 

адміністративних справ.  

вміти:

 орієнтуватися в системі адміністративного та адміністративно-

процесуального законодавства;

 правильно тлумачити та застосовувати норми адміністративного 

процесуального законодавства;

 аналізувати тенденції юридичної практики та оцінювати  її з точки 

зору відповідності закону;

 робити аналіз судової та адміністративної практики; 

 складати процесуальні документи з проваджень у сфері 

адміністративних проваджень;

 оформляти процесуальні документи з проваджень у сфері 

адміністративно-процесуальних правовідносин. 
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Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Адміністративний 

процес» розраховані на студентів 4 курсу денного відділення юридичного 

факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (36 

годин лекцій; 16 годин семінарських занять; 16 годин практичних занять; 72 

годин індивідуальної та самостійної роботи). 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
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Змістовний модуль № 1 

1. Поняття, особливості та джерела 

адміністративного процесу 
12 6 4 2 -  6 

2. Звернення громадян. Доступ до 

публічної інформації. 

14 8 4 2 2  6 

3.Дисциплінарна відповідальність. 12 6 2 2 2  6 

4. Правова основа діяльності 

адміністративних судів. Структура 

та система адміністративних судів. 

Іноземний досвід. 
 

12 4 2 2 -  8 

Модульний контроль №1 
 

2 2    2  

Змістовий модуль №2 

5.Юрисдикція, підвідомчість та 

підсудність справ адміністративної 

юрисдикції. 
  

20 12 6 2 4  8 

6. Принципи та учасники 

адміністративного судочинства. 

Судові виклики та повідомлення. 

Фіксування судового процесу. 

Адміністративний позов 

16 8 4 2 2  8 

7. Відкриття провадження в 

адміністративній справі. Стадії 

розгляду адміністративної справи. 

Поняття та особливості окремих 

категорій справ. 

22 14 8 2 4  8 

8. Перегляд судових рішень. 

Апеляційне та касаційне 

оскарження рішень 

18 10 6 2 2  8 

Модульний контроль №2 2 2    2  

Всього: 144 72 36 16 16 4 72 

 

Форма підсумкового контролю – Екзамен. 
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1.30. Конвенція проти тортур та інших жорстоких, нелюдських або 

принижуючих гідність видів поводження і покарання: Прийнято резолюцією 
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внутр. справ, 1997. – С. 137-154. 

1.31. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16 
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Александрової, Р. О. Куйбіди. — К.: Конус-Ю, 2006. — 256 с 

2.31. Старилов Ю. Н. Административная юстиция. Теория, 

история,перспективы. — М.: НОРМА, 2001. — 304 с. 



13 
 

2.32. Співвідношення адміністративної відповідальності з іншими 

заходами адміністративного примусу [Текст] : монографія / [Ю.В. Дрозд, О.Ю. 

Дрозд, С.М. Рогозін, С.А. Шепетько, О.М. Юрченко]. – К.: "МП Леся", 2013. – 

233 с. 

2.33. Сущенко В.Д., Константінов С.Ф., Єрмаков Ю.О., Луговий І.О., 

Мозоль С.А. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що 

посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок 

його забезпечення: Навчальний посібник. – К.: "МП Леся", 2012. 

2.34. Юридична методологія. Переклад , адаптація, приклади з права 

України і список термінів – Роман Корнута . – К.: Видавництво «Реферат» 2004. 

– 176 с. 

2.35. Грянка Г.В. «Правове регулювання контрольно-наглядової 

діяльності міліції», Публічне адміністрування в сучасних умовах: матеріали VII 
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http://www.nplu.kiev.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.ukma.kiev.ua/ukmalib
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №1 

Поняття та основні засади адміністративного процесу 

 

Тема 1. Поняття, особливості та джерела адміністративного процесу. 

Семінарське заняття – 2год. 

1. Поняття адміністративно-процесуального права, його зміст та загальні 

риси. 

2. Особливості адміністративно-процесуального права та основні 

напрямки розвитку адміністративно-процесуального права на сучасному етапі. 

3. Адміністративно-процесуальне право зарубіжних країн. 

4. Органи виконавчої влади, як суб’єкти адміністративного процесу. 

 

Методичні вказівки для підготовки до заняття 
Особливістю вивчення зазначеної теми є те, що адміністративне право на 

відміну від інших галузей права (кримінального, цивільного), включає як 

матеріальні, так і процесуальні адміністративні норми. Тобто адміністративно-

процесуальне право виступає на реалізацію положень адміністративного права. 

На сьогодні можна стверджувати, що в Україні розвивається адміністративно-

процесуальне право як самостійна галузь права, що характеризується своїм 

предметом і методом, своєю нормативно-правовою базою. 

Адміністративний процес – це вид юридичного процесу, при якому 

адміністративно-процесуальними нормами регулюється діяльність виконавчих 

органів держави, їх посадових осіб і визначається порядок розгляду і вирішення 

конкретних адміністративних справ з урахуванням норм матеріального права. 

Адміністративний процес можна розглядати як у "широкому", так і у 

"вузькому" розумінні. У першому випадку адміністративний процес включає в 

себе як юрисдикційні, так і процедурні провадження, які розглядаються і 

судами, і спеціально уповноваженими органами виконавчої влади, в другому - 

тільки як провадження в справах про адміністративні проступки. Іноді, 

адміністративний процес, у вузькому розумінні, розглядають як юрисдикційні 

провадження. Провадження, які складають структуру адміністративного 

процесу, можна класифікувати на два види: а) такі, що розглядаються у 

судовому порядку; б) такі, що розглядаються органами виконавчої влади. 

Останні, в свою чергу, поділяються на дві групи: юрисдикційні провадження та 

управлінські (процедурні) провадження. 

Адміністративний процес охоплює різноманітні види адміністративного 
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провадження, серед яких найбільш поширеними є провадження з розгляду 

окремих груп адміністративних справ; провадження з пропозицій, заяв і скарг 

громадян; провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

Адміністративний процес складається зі стадій із послідовним 

проведенням процесуальних дій. Так, у провадженнях у справах про 

адміністративні правопорушення простежуються такі процедури: 

адміністративне розслідування за фактом вчинення правопорушення 

(проступку); порушення справи про адміністративне переслідування; розгляд і 

винесення відповідного акта індивідуального застосування (постанови, 

рішення); оскарження акта індивідуального застосування адміністративного 

органу (посадової особи) в порядку нагляду. 

Джерела права - це встановлені державою або визнані нею офіційно-

документальні форми виявлення і закріплення норм права, що надає їм 

юридичного, загальнообов'язкового значення. Тобто джерела виступають 

офіційними способами зовнішнього вираження і закріплення норм права. 

У рамках правової системи джерела права розташовані за принципом їх 

ієрархічності і підпорядкованості, утворюють цілісну систему, її вертикальна 

структура будується таким чином, що розпорядження одних джерел права 

видаються на основі вищестоящих джерел. Чітка підпорядкованість джерел 

права, законодавчо закріплена і забезпечена за допомогою юридичних 

механізмів, і має важливе соціально-політичне значення. Єдність системи 

джерел права означає єдність вираженої в законі верховної державної волі. 

Характерною особливістю адміністративного процесу є те, що в окремих 

випадках вирішення конкретної справи може відбуватися без участі осіб, які 

сприяють суб'єктам, наділеним владними повноваженнями щодо відповідного 

адміністративного провадження. Таких суб'єктів прийнято поділяти на 

обов'язкових і факультативних суб'єктів адміністративно-процесуальних 

правовідносин. 

На сьогодні інститут суб'єктів адміністративного процесу достатньо 

ґрунтовно досліджений у теорії адміністративного процесу. Теоретиками 

адміністративного процесу запропоновані різноманітні класифікації суб'єктів 

процесуальних правовідносин залежно від того, що вкладається кожним із них 

у його зміст. Наприклад, С.М. Махіна запропонувала таку класифікацію: 

В управлінському процесі беруть участь три групи суб'єктів. 

Перша група - наділені власними повноваженнями (сторона, яка 

управляє) - Президент України, вищі посадові особи, вищі органи виконавчої 

влади. 

Друга група - це суб'єкти, на яких поширюється владний вплив (керована 

сторона). До них належать фізичні та юридичні особи, які не наділені владними 

повноваженнями у сфері управління. 

До третьої групи автор включає суб'єктів, які одночасно володіють 

владними повноваженнями та перебувають під управлінським впливом. Це 

посадові особи, державні та муніципальні службовці, структурні підрозділи 

органів державної влади та інших. 
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Після вивчення даної теми студенти повинні: 
- знати понятійний апарат до цієї теми; 

- знати головні особливості адміністративно-процесуального права та основні 

напрямки розвитку адміністративно-процесуального права на сучасному етапі; 

- вміти виокремити та охарактеризувати особливості адміністративно-

процесуального права в зарубіжних країнах; 

- знати перелік органів виконавчої влади, як суб’єктів адміністративного 

процесу та вміти їх характеризувати. 

 

Дайте визначення таких понять: 

"адміністративний процес", "адміністративно-процесуальне право", 

"адміністративне провадження", "стадія адміністративного процесу", 

"процесуальний етап", "процесуальна дія", «матеріальна норма», «процесуальна 

норма», «предмет адміністративно-процесуального права», «метод 

адміністративно-процесуального права». 

 

Скласти схеми

 «Джерела адміністративного процесу»

 «Особливості адміністративного процесу»

 «Види адміністративного процесу»

 «Стадії адміністративного процесу»

 «Завдання адміністративного процесу» 

 

Тематика рефератів

 «Поняття та зміст адміністративно-процесуального права»

 «Основні напрямки розвитку адміністративно-процесуального права на 

сучасному етапі»

 «Адміністративно-процесуальне право зарубіжних країн»

 «Органи виконавчої влади, як суб’єкти адміністративного процесу»

 «Джерела адміністративно-процесуального права» 

 

Рекомендована література до теми 

1. Закони та інші нормативно – правові акти: 
1.1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 

1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141 

1.2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року 

2. Підручники, монографії та інші наукові видання 
2.1. Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу: навчальний 

посібник / О.В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 250 с. 

2.2. Миколенко О. І. Адміністративний процес та адміністративна 

відповідальність в Україні : навчальний посібник / О. І. Миколенко. – Харків: 

ТОВ «Одіссей», 2010. – 368 с. 

2.3. Миколенко О. І. Теорія адміністративного процедурного права: 
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монографія / О. І. Миколенко. – Х. : Бурун Книга, 2010. – 336 с.  

2.4. Административно-процессуальное право Германии 

(Verwaltungsrechtsschutz in Deutschland) / Вильфрид Бергман — М.: Волтерс 

Клувер, 2007. — 288 с. 

2.5. Адміністративне право і процес: шляхи вдосконалення законодавства 

і практики: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 22 грудня 2006 р. / 

Київський національний ун-т внутрішніх справ / О. М. Джужа (голова ред.кол.) 

— К., 2006. — 360 с. 

2.6. Адміністративне право України. Академічний курс. / За заг. Ред. В.Б. 

Авер’янова: Підручник: У 2 т. Т. 1 — К.: Юридична думка, 2007. — 592 с.  

2.7 Адміністративне право України: Навчальний посібник / За ред.                 

Т.О. Коломоєць, Г. Ю. Гулевської. – К.: Істина, 2007. – 216 с. 

2.8. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк, В.М. 

Гаращук, О.В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2006. 

– 544 с. 

2.9. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник. / За ред. О. 

В. Кузьменко. — К.: Атіка, 2007. — 416 с. 

2.10. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Адміністративний процес: 

Підручник — К.: Літера ЛТД, 2002. — 287 с.  

2.11. Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України: 

Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. — 495с.  

2.12. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник., 3-е 

видання, доповнене — К.: Юрінком Інтер, 2001. – 752 с. 

2.13. Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: 

Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 528 с.  

2.14. Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: 

Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с. 

2.15. Кузьменко О. В. Теоретичні засади адміністративного процесу: 

Монографія. — К.: Атіка, 2005. — 352 с. 

2.16. Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина: 

Навчальний посібник. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 367с.  

2.17. Селіванов А. О. Адміністративний процес в Україні: реальність і 

перспективи розвитку правових доктрин — К. : Видавничий Дім Ін Юре, 2000. 

— 68 с. 

2.18. Курс адміністративного права України : підручник / В.К. Колпаков, 

О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д.Сущенко [ та ін.] / за ред. В.В. Коваленка. – 

К.: Юрінком Інтер, 2013. – 872 с. – Бібліогр. в кінці тем. 

2.19. Грянка Г.В. «Співвідношення органів державної і місцевої влади: 

стан і перспективи в Україні», Актуальні питання адміністративного права і 

процесу: матеріали VIIΙ наук.-практ.семінару (Київ, 25 квіт. 2013 р. ) / Ред. 

колегія: О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – Х., – 324 с. 

2.20. Грянка Г. В. Відмінність контролю від нагляду у забезпеченні 

законності і дисципліни в публічному адмініструванні / Г. В. Грянка Сучасний 

стан та перспективи розвитку адміністративно-правової науки матер. У наук-
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практ. сем. – К.: ВБ «Аванпост-прим», 2011. – С.32–34. – 190 с. 

2.21. Грянка Г. В. Заохочення в діяльності публічної адміністрації / Г. В. 

Грянка Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративного права матер. 

У1 наук-практ. сем. – К. 2011. – С.114–118. – 188 с. 

2.22. Колпаков В.К., Гордєєв В.В., Сопілко І.М.,. Огородник А.П,                         

Ватаманюк Р.В., Грянка Г.В. Процесуальний примус в адміністративній 

відповідальності. Монографія. – Х.: Харків юридичний, 2011. – 416 с. 

Тема 2. Звернення громадян. Доступ до публічної інформації. 

Загальні засади. 
                                                                         Семінарське заняття – 2год. 

 

1. Поняття, види, загальні ознаки та правові основи провадження за 

зверненнями громадян.  

2. Стадії та структура провадження за зверненнями громадян.  

3. Доступ до публічної інформації. Поняття та правові основи надання 

доступу громадянам до публічної інформації. Законодавче і нормативне 

врегулювання доступу до публічної інформації. 

4. Інформаційний запит щодо доступу до публічної інформації. 

Вимоги, контроль та особливості. 

 

Тема 2. Звернення громадян. Доступ до публічної інформації. 

Загальні засади. Практичне застосування 

Практичне заняття – 2 год. 

1. Види звернень громадян. Петиція. 

2. Порядок розгляду звернень громадян. 

3. Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян. 

4. Порядок доступу до інформації. Види інформації. 

5. Суб’єкти відносин у сфері доступу до публічної інформації. 

 

Вирішіть задачі: 
1. Голова районної держадміністрації 1 жовтня 2015 року одержав скаргу 

громадянина К. на дії завідуючого районним відділом охорони здоров’я. 

Ознайомившись зі скаргою 15 жовтня, він надіслав її для розгляду по суті у 

міський відділ охорони здоров’я. Які порушення діючого законодавства були 

допущені? Як би Ви вирішили дану ситуацію? 

 

2. Громадянка Кропивна звернулася до юриста з запитанням про те, яким 

саме законами регулюються право на запит на інформацію і право на 

звернення. Юрист відповів, що регулюються такими законами, як: 

- Законом України «Про доступ до публічної інформації» 

- Закон України «Про засади державної мовної політики» 

- Законом України «Про безоплатну правову допомогу». 
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- Законом України «Про звернення громадян». 

Чи правильний перелік надав Юрист гр. Кропивній? Обґрунтуйте 

відповідь. 

 

3. Гр. Кротова мала на меті скористуватися своїм правом на доступ до 

публічної інформації. Коли ж вона відправила запит, щоб отримати певну 

інформацію – їй було відмовлено на основі того, що запитувачем може бути 

лише юридична особа та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, 

крім суб'єктів владних повноважень. 

Чи правомірно було відмовлено Кротовій? 

Надайте юридичну допомогу гр. Кротовій?  

 

4. 25.05.2013 р. до Управління житлового господарства м. Києва 

надійшло звернення від гр-на К. – мешканця Подільського району м. Києва 

(інваліда Великої Вітчизняної війни), в якому він висловлював пропозицію 

щодо діяльності одного із ЖЕКів Подільського району.  

29.06.2013 р. гр-н К. отримав відповідь за результатами розгляду його 

звернення, підписану начальником відділу УЖГ м. Києва. 

Дайте правову оцінку цієї ситуації. Які норми чинного законодавства 

порушено? 

 

5. 16-річний учень ПТУ гр-н К. надіслав на адресу виконкому сільради 

звернення, в якому виклав свої пропозиції поліпшення роботи будинку 

культури у селі. 

Через три тижні голова виконкому випадково зустрів гр-на К. на вулиці й 

повідомив, що його лист не розглядався й розглядатися не буде, оскільки він є 

неповнолітнім, тобто особою з неповною дієздатністю. 

Оцініть правомірність прийнятого рішення виконкому. 

 

6. 05.06.2013 р. надійшов лист до місцевої держадміністрації від учасника 

Великої Вітчизняної війни гр-на Н., в якому повідомлялося про недоліки у 

роботі відділу соціального забезпечення. 

Заступник начальника відділу, якому було доручено розглянути це 

звернення, 25.06. 2013 р. надіслав відповідь, де повідомляв про наслідки 

розгляду, але гр-на Н. ця відповідь не задовольнила. Також його не 

влаштовувало, що звернення розглядав не голова держадміністрації, тому він 

знову надіслав звернення по цьому ж питанню до місцевої держадміністрації. 

Здійсніть юридичний аналіз цієї ситуації. 

 

7. 26.04.2013 р. до Міністерства освіти і науки України надійшла скарга 

від учня середньої школи № 28 Шевченківського району м. Києва на директора 

цієї школи. 02.05.2013 р. посадова особа Міністерства, розглянувши цю скаргу, 

переадресувала її на ім'я Шевченківського відділу освіти, посадовими особами 

якого 18.05.2013 р. цей лист було направлено директору середньої школи № 28 
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для розгляду. 

Які норми чинного законодавства порушено? Відповідь обґрунтувати. 

 

8. В УВС Київської області надійшла скарга гр-ки Т., в якій вона 

повідомляла, що півтора місяця тому на прийомі у начальника РВВС вона 

залишила листа щодо неправомірної поведінки дільничного інспектора міліції 

стосовно її сім'ї, але до цього часу відповіді не одержала. Начальник 

секретаріату негайно доповіла про цю скаргу начальнику УВС, який дав 

вказівку надіслати скаргу до РВВС для додаткової перевірки з подальшим 

інформуванням УВС і гр. Т. Через 20 днів гр-ці Т. надійшов лист з РВВС, в 

якому повідомлялось, що їй у розгляді скарги відмовлено у зв'язку з тим, що 

лист написаний російською мовою, що суперечить чинному законодавству. 

Визначити, ким і які порушення правових норм були допущені ? 

 

Методичні вказівки для підготовки до заняття: 
Утвердження і забезпечення прав та свобод людини є головним 

обов’язком держави. Це передбачено статтею 3 Конституції України, тому 

права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави. 

Звернення громадян є одним із засобів захисту їх прав та законних 

інтересів. Вказане право закріплено основним законом держави. У статті 40 

Конституції України зазначено, що усі мають право направляти індивідуальні 

чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових 

осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і надати обґрунтовану 

відповідь у встановлений законом строк. 

Загальні засади реалізації права громадян на звернення визначено 

Законом України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року № 393/96 

(далі – Закон). У цьому Законі надано чіткі визначення термінів «звернення», 

«пропозиції», «заяви», «скарги» громадян, встановлено вимоги до звернень, 

порядок їх розгляду, а також відповідальність за його порушення. 

Слід зазначити, що звернення може бути усним (викладеним 

громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи 

письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного 

органу, установи особисто або через уповноважену ним особу, якщо ці 

повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства. 

Звернення може бути подано як окремо особою (індивідуальне), так і 

групою осіб (колективне). 

Стаття 5 Закону встановлює вимоги до звернення. Звернення адресуються 

органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, 

установам, організаціям незалежно від форм власності, об’єднанням громадян 

або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених 

питань. 

Відповідно до статті 6 Закону громадяни мають право звертатися до 
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органів державної влади, місцевого самоврядування українською чи іншою 

мовою, прийнятною для сторін. 

Варто зауважити, що письмове звернення без зазначення місця 

проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо 

встановити авторство, згідно зі статтею 8 Закону визнається анонімним і 

розгляду не підлягає. 

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного 

і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а 

також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього 

Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними. 

Відповідно до статті 20 Закону звернення розглядаються і вирішуються у 

термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують 

додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх 

отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання 

неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації 

або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що 

повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін 

вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти 

днів. 

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може 

бути скорочено від встановленого цією статтею терміну. 

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, 

розглядаються у першочерговому порядку. 

Підсумовуючи викладене, необхідно відмітити, що право громадян 

звертатися особисто, а також направляти індивідуальні чи колективні звертання 

в державні органи й органи місцевого самоврядування є одним з 

найважливіших засобів прояву суспільно-політичної активності громадян, 

зацікавленості їх у суспільних справах, а також захисту ними своїх прав. 

Важливе значення має і публічна інформація - це відображена та 

задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 

була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних 

повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка 

знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників 

публічної інформації, визначених цим Законом. 

Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом. 

Публічна інформація з обмеженим доступом: 

1) конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено 

фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка 

може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням 

відповідно до передбачених ними умов. 

Розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, 

можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до 

інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної 

безпеки, економічного добробуту та прав людини. 
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2) таємна інформація - інформація, розголошення якої може завдати 

шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка 

містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового 

розслідування та іншу передбачену законом таємницю. 

3) службова інформація – це: 

- інформація, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які 

становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, 

рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи 

або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, 

процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або 

прийняттю рішень; 

- зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної 

діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці. 

Документам, що містять інформацію, яка становить службову 

інформацію, присвоюється гриф "для службового користування".  

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, який 

складається органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

іншими суб'єктами владних повноважень, у тому числі на виконання 

делегованих повноважень, не може бути обмеженим у доступі. 

 

Суб'єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації є: 

1) запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян 

без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень; 

2) розпорядники інформації: 

а) суб'єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні 

органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної 

Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції 

відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання; 

б) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, 

бюджету Автономної Республіки Крим, - стосовно інформації щодо 

використання бюджетних коштів; 

с) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів 

владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання 

освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, - стосовно 

інформації, пов'язаної з виконанням їхніх обов'язків; 

д) суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку 

або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними 

монополіями, - стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та 

цін на них. 

3) структурний підрозділ або відповідальна особа з питань запитів на 

інформацію розпорядників інформації. 

Право на доступ до публічної інформації гарантується: 

1) обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати 

інформацію, крім випадків, передбачених законом; 



23 
 

2) визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних 

підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку 

доступ до публічної інформації, якою він володіє; 

3) максимальним спрощенням процедури подання запиту та отримання 

інформації; 

4) доступом до засідань колегіальних суб'єктів владних повноважень, 

крім випадків, передбачених законодавством; 

5) здійсненням парламентського, громадського та державного контролю 

за дотриманням прав на доступ до публічної інформації; 

6) юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ 

до публічної інформації. 

 

Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації 

надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. 

Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом 

на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи 

ні, без пояснення причини подання запиту. 

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити 

можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, 

телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. 

Письмовий запит подається в довільній формі. 

Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не 

пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. 

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для 

захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових 

продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ 

та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують 

безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня 

отримання запиту. 

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим. 

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або 

потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник 

інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з 

обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник 

інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих 

днів з дня отримання запиту. 

Інформація на запит надається безкоштовно. 

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення 

копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний 

відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. 

 

Після вивчення даної теми студент повинен: 
- знати понятійний апарат даної теми, види та загальні ознаки і правові основи 

провадження за зверненнями громадян; 
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- знати як правильно звертатися до органів державної влади в передбачений 

законом спосіб; 

- знати про правові основи надання доступу громадянам до публічної 

інформації; 

- вміти робити інформаційний запит щодо доступу до публічної інформації. 

 

Дайте визначення таких понять: 
"звернення", "форма звернення", "заява", "пропозиція", "скарга", 

―зауваження‖, "клопотання", "публічна інформація", "інформаційний запит", 

"анонімні звернення", "заявник", "відповідь", "попередня обробка", 

"резолюція", "особистий прийом", ―конфіденційна інформація‖, ―таємна 
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Тема 3. Дисциплінарна відповідальність. Теоретичні аспекти. 
                                                                         

 Семінарське заняття – 2год. 

 

1. Поняття, принципи, види та особливості дисциплінарних 

проваджень. 

2. Види дисциплінарних стягнень, що застосовуються до державних 

службовців та їх характеристика.  

3. Дисциплінарні провадження у окремих категорій осіб зі 

спеціальним правовим статусом (судді, прокурори, адвокати, 

військовозобов’язані, поліція). 
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Тема 3. Дисциплінарна відповідальність. Практичні аспекти. 
 

Практичне заняття – 2 год. 

 

1. Підстави для притягнення державного службовця для притягнення 

дисциплінарної відповідальності. 

2. Обставини, що обтяжують або пом’якшують дисциплінарну 

відповідальність. 

3. Дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ. 

4. Оскарження рішення про накладення дисциплінарного стягнення. 

 

Вирішіть задачі: 
1. Курсант Академії К. (прийняв присягу), що перебував на канікулах 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 притягнений К.? Чому? 

 

2. У квітні на державному підприємстві були виявлені помилки в 

квартальному звіті, допущені з вини економіста П., який в цей час перебував у 

відрядженні. Повернувшись з відрядження, П. через тиждень поїхав на місячні 

курси підвищення кваліфікації, а по поверненню з курсів пішов у відпустку. 

При поверненні з відпустки, в середині серпня, у П. було взято пояснення про 

помилки у звіті, потім йому була винесена догана. П. звернувся до суду зі 

скаргою на дії керівництва підприємства. Чи правомірно адміністрація 

притягнула П. до дисциплінарної відповідальності? 

 

3. Суддя К неодноразово необґрунтовано вживав заходів щодо 

забезпечення позову та міг не вживати заходів щодо розгляду заяви, скарги чи 

справи протягом строку, встановленого законом. 

Чи можна притягнути суддю до дисциплінарної відповідальності? 

Якщо так, то який саме вид з дисциплінарної відповідальності можна до 

нього застосувати? 

 

4. На суддю Ш було отримано скаргу про притягнення його до 

дисциплінарної відповідальності.  

Який саме орган уповноважений здійснювати дисциплінарне 

провадження щодо судді? 

 

Методичні вказівки для підготовки до заняття 
Дисциплінарна відповідальність згідно з чинним законодавством України 

настає за порушення трудової дисципліни й службових обов'язків. Такі 

порушення можуть бути виражені як у діях, так і в бездіяльності, допускатися 

як свідомо, так і з необережності. Деякі категорії державних службовців у 
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зв'язку з виконанням своїх повноважень відповідають у дисциплінарному 

порядку і за проступки, які порочать їх як державних службовців або 

дискредитують органи, в яких вони працюють (керівники, державні службовці 

– співробітники правоохоронних органів, військовослужбовці тощо). 

Законодавством закріплено такі види дисциплінарної відповідальності: 1) 

у порядку, встановленому законами України; 2) у порядку, встановленому 

Кодексом законів про працю України (далі — КЗпП); 3) відповідно до правил 

внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців; 4) на підставі 

дисциплінарних статутів та положень, чинних у різних галузях чи сферах 

державного управління. 

Підставою дисциплінарної відповідальності є дисциплінарний проступок, 

сутність якого полягає в невиконанні або в неналежному виконанні 

працівником покладених на нього трудових чи службових обов'язків. 

Нормами адміністративного права встановлюються дисциплінарна 

відповідальність і порядок її реалізації, коло суб'єктів і повноваження органів 

управління (посадових осіб), що наділено «дисциплінарною владою», категорії 

службовців, відповідальність яких регулює адміністративне право. В більшості 

випадків дисциплінарна відповідальність працівників передбачена нормами 

трудового й адміністративного права, а щодо деяких категорій осіб 

(військовослужбовців строкової служби, працівників органів внутрішніх справ, 

Служби безпеки України тощо) — повністю нормами адміністративного права, 

що пояснюється необхідністю поряд із загальними правилами дисциплінарної 

відповідальності враховувати особливі вимоги дисципліни до них, 

встановлення специфіки їх дисциплінарної відповідальності. 

Разом з тим, незалежно від того, на підставі якого нормативно-правового 

акта настає дисциплінарна відповідальність, їй притаманні певні загальні 

ознаки: 

1) підстава - дисциплінарний проступок; 

2) за такий проступок передбачено накладення дисциплінарного 

стягнення; 

3) стягнення застосовує уповноважений на те орган (посадова особа) в 

порядку підлеглості; 

4) межі «дисциплінарної влади» цього органу (посадової особи) чітко 

встановлено правовими нормами; 

5) службовець, на якого накладено дисциплінарне стягнення, може його 

оскаржити у вищий орган (вищій посадовій особі) або в суд; 

6) за один дисциплінарний проступок може бути накладено лише одне 

дисциплінарне стягнення. 

Слід зазначити, що дисциплінарна відповідальність службовців, що 

реалізують свої повноваження поза межами трудового договору чи правил 

внутрішнього трудового розпорядку, регулюється законами, статутами та 

положеннями, затвердженими повноважними органами. 

В основу розмежування дисциплінарної відповідальності на види 

покладено характер діяльності різних категорій службовців, умови їх роботи, 
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систему дисциплінарних стягнень, порядок їх накладення та оскарження. 

Законом України «Про державну службу» встановлено особливості 

дисциплінарної відповідальності державних службовців, органів виконавчої 

влади та їх апарату. Сутність її полягає в тому, що дисциплінарні стягнення 

застосовують до державного службовця за невиконання чи неналежне 

виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення 

обмежень, пов'язаних із проходженням державної служби, а також за 

проступок, який порочить його як державного службовця або дискредитує 

державний орган, у якому він працює. 

До службовців цих органів, крім дисциплінарних стягнень, передбачених 

чинним законодавством про працю України, можуть застосовувати такі заходи 

дисциплінарного впливу, як попередження про неповну службову 

відповідальність, затримка до одного року в присвоєнні чергового рангу або 

призначенні на вищу посаду. 

Згідно з Типовими правилами внутрішнього розпорядку для працівників 

державних навчально-виховних закладів України за порушення трудової 

дисципліни до працівника може бути застосовано догану або звільнення. 

Звільнення як дисциплінарне стягнення застосовують відповідно до 

пунктів 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 КЗпП України. 

Службовці державних підприємств, установ, організацій, а також 

державних органів, на яких не поширюються положення Закону України «Про 

державну службу», відповідних дисциплінарних статутів чи положень про 

дисципліну, несуть дисциплінарну відповідальність згідно з КЗпП України чи 

Правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

Дисциплінарне стягнення застосовує орган (посадова особа), якому 

надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження, призначення на 

посаду) даного працівника. До застосування дисциплінарного стягнення 

власник або уповноважений ним орган повинен вимагати від порушника 

трудової дисципліни письмових пояснень. У разі відмови працівника дати 

письмові пояснення складають відповідний акт. Дисциплінарні стягнення 

застосовує власник або уповноважений ним орган безпосередньо після 

виявлення проступку, але без урахування часу хвороби працівника або 

перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути 

накладено пізніше шести місяців з дня вчинення дисциплінарного проступку. 

За кожне порушення трудової дисципліни накладають тільки одне 

дисциплінарне стягнення, яке оголошують у наказі (розпорядженні) й 

повідомляють працівнику під розписку. Якщо протягом року з дня накладення 

дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому 

дисциплінарному стягненню, то його вважають таким, що не мав 

дисциплінарного стягнення. 

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни, 

проявив себе як сумлінний робітник, то стягнення може бути зняте до 

закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи 

заохочення до працівника не застосовують. 
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Власник або уповноважений ним орган має право замість накладення 

дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової 

дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу. Працівник може 

оскаржити накладене стягнення в комісію з трудових спорів (де її створено), 

вищій посадовій особі чи у вищий орган, або в суд. 

 

Дайте визначення понять 
«дисципліна», «відповідальність», «дисциплінарна відповідальність», 

«дисциплінарне провадження», «стягнення», «державний службовець», 

«догана», «грошовий штраф», «зауваження», «сувора догана», «звільнення»  

 

Скласти схеми

 «Види дисциплінарних стягнень»

 «Принципи дисциплінарного провадження»

 «Види дисциплінарного провадження»

 «Поняття та особливості дисциплінарної відповідальності»

 « Особливості дисциплінарного провадження» 

Тематика рефератів

 «Поняття, принципи, види та дисциплінарних проваджень»

 «Особливості дисциплінарних проваджень»

 «Особливості дисциплінарного провадження щодо прокурорів»

 «Особливості дисциплінарного провадження щодо суддів»

  «Дисциплінарні провадження внаслідок несумісності» 

 

Завдання 
Заповніть таблицю 

Дисциплінарні 

провадження 

щодо 

 

категорія 

осіб 

прокурорсько-

слідчих 

працівників 

суддів працівників 

органів 

внутрішніх 

справ 

державних 

службовців 
 

підстави 

дисциплінарної 

відповідальності 

    

дисциплінарні 

стягнення 

    

особа, яка 

приймає 

рішення про 

накладення 

стягнення 
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строки 

накладення 

стягнення 

    

строки 

оскарження 

    

 

 

Рекомендована література до теми 

1. Закони та інші нормативно – правові акти: 
1.1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 

1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141. 

1.2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 

року. 

1.3. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 

року [Електронний ресурс]. 

1.4. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // 

Офіційний вісник України. — 2008. — № 93. 

1.5. Про адміністративні послуги: Закон України від 6 верес. 2012 р. / 

Голос України від 06.10.2012 № 188. 

1.6. Про виконавче провадження: Закон України вiд 02.06.2016 № 1404-

VIII// Відомості Верховної Ради України (ВВР).  

1.7. Про Вищу раду юстиції : Закон України від 15 січня 1998 року // 

Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 25. — Ст. 146. 

1.8. Дисциплінарний статут прокуратури України, затверджений 

постановою Верховної Ради України від 06.11.1991 року № 1796-XII. 

1.9. Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: Закон 

України від 22 лютого 2006 №3460 VI // Відомості Верховної Ради України. – 

2006. - № 29. –Ст.245 . 

2. Підручники, монографії та інші наукові видання 
2.1. Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу: навчальний 

посібник / О.В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 250 с. 

2.2. Миколенко О. І. Адміністративний процес та адміністративна 

відповідальність в Україні : навчальний посібник / О. І. Миколенко. – Харків: 

ТОВ «Одіссей», 2010. – 368 с. 

2.3. Миколенко О. І. Теорія адміністративного процедурного права: 

монографія / О. І. Миколенко. – Х. : Бурун Книга, 2010. – 336 с.  

2.4. Административно-процессуальное право Германии 

(Verwaltungsrechtsschutz in Deutschland) / Вильфрид Бергман — М.: Волтерс 

Клувер, 2007. — 288 с. 

2.5. Адміністративне право і процес: шляхи вдосконалення законодавства 

і практики: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 22 грудня 2006 р.) / 

Київський національний ун-т внутрішніх справ / О. М. Джужа (голова ред.кол.) 

— К., 2006. — 360 с. 

2.6. Адміністративне право України. Академічний курс. / За заг. Ред. В.Б. 
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Авер’янова: Підручник: У 2 т. Т. 1 — К.: Юридична думка, 2007.—592 с.  

2.7 Адміністративне право України: Навчальний посібник / За ред.                 

Т.О. Коломоєць, Г. Ю. Гулевської. – К.: Істина, 2007. – 216 с. 

2.8. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк, В.М. 

Гаращук, О.В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2006. 

– 544 с. 

2.9. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник. / За ред.  

 

 

Тема 4. Правова основа діяльності, структура та система адміністративних 

судів. Іноземний досвід. 

                                                                          

Семінарські заняття – 2 год. 

 

1. Історичний досвід формування адміністративної юстиції в Україні 

та зарубіжних країнах. Провадження адміністративної юстиції в Україні. 

2. Поняття адміністративного суду. Законодавче і нормативне 

врегулювання  діяльності адміністративних судів. 

3. Структура адміністративних судів. Система адміністративних судів. 

Методичні вказівки при вивчені теми 
Система адміністративних судів, на відміну від інших судів загальної 

юрисдикції, має певну специфіку. Судами першої інстанції є: по-перше, 

неспеціалізовані місцеві загальні суди. Вони поряд з адміністративними 

справами розглядають цивільні і кримінальні справи. Це районні, міські, 

районні у містах та міськрайонні суди. По-друге, окружні адміністративні суди. 

Місцеві загальні суди і  окружні адміністративні суди є судами першої 

інстанції та не підпорядковані одні одному.  

До компетенції місцевих адміністративних судів округів віднесено 

розгляд адміністративних справ, пов'язаних з правовідносинами у сфері 

державного управління та місцевого самоврядування (справи адміністративної 

юрисдикції), крім справ адміністративної юрисдикції у сфері військового 

управління, розгляд яких здійснюють відповідні військові суди. 

Оскільки Конституцією України (пункт 8 частини третьої статті 129) 

кожному гарантується право на апеляційне та касаційне оскарження рішення 

суду, до системи адміністративних судів України входять також апеляційні 

адміністративні суди. Законодавцем вони віднесені до спеціалізованих судів, 

що утворюються в апеляційних округах відповідно до Указу Президента 

України. Апеляційні адміністративні суди — це суди другої ланки єдиної 

системи судів загальної юрисдикції. 

До цих судів може бути подана апеляційна скарга на рішення або на 

окрему частину рішення адміністративного суду першої інстанції, які не 

набрали законної сили, та на ухвали адміністративного суду округу першої 

інстанції у випадках, передбачених законом. Перегляд справ у апеляційному 

порядку передбачає можливість перевірити за скаргою учасника судового 
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процесу обставини справи щодо наявності певних правовідносин або 

доведеність створення конфлікту конкретною особою на основі вивчення як 

тих доказів, що були досліджені в суді першої інстанції, так і нових. 

У складі апеляційного адміністративного суду округу можуть 

утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ за 

встановленою спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової 

юрисдикції. В апеляційному адміністративному суді округу для вирішення 

організаційних питань діє Президія. 

Повноваження апеляційних судів, у тому числі апеляційного 

адміністративного суду, викладені в ст. 26 вищезгаданого Закону, є базовими. 

Вони дали змогу розробити цілу низку конкретизуючих статей у проекті 

Адміністративного процесуального кодексу України, в якому питанням 

апеляційного оскарження присвячена окрема глава. 

Касаційне оскарження рішень усіх апеляційних судів проводиться до 

відповідних підрозділів (у цивільних, кримінальних, адміністративних, 

господарських та інших справах — згідно із системою діючих спеціалізованих 

судів) Верховного Суду України, бо останній є найвищою судовою інстанцією, 

а касаційний розгляд — остаточною перевіркою судових рішень. 

Касаційною інстанцією, до якої може звернутися суб'єкт права на 

касаційне оскарження, визначено Вищий адміністративний суд України та 

Верховний Суд за наслідками судово-правової реформи в Україні. 

Вищим адміністративним судом України в касаційному порядку можуть 

бути перевірені постанови та ухвали апеляційного адміністративного суду, 

ухвалені ним в апеляційному порядку. 

Вищий адміністративний суд України може утворювати судові палати з 

розгляду окремих категорій справ за визначеною спеціалізацією в межах 

відповідної спеціальної судової юрисдикції. 

У Вищому адміністративному суді, як і в апеляційному, для вирішення 

організаційних питань діє Президія суду в складі голови суду, його заступників, 

заступників голів палат, а також суддів цього суду, кількісний склад яких 

визначається Пленумом Вищого адміністративного суду України. Судді 

обираються до складу Президії загальними зборами суддів цього суду шляхом 

таємного голосування. 

Для вирішення загальних питань діяльності адміністративних судів у 

Вищому адміністративному суді України діє Пленум Вищого 

адміністративного суду України, до складу якого входять усі судді Вищого 

адміністративного суду України та голови апеляційних адміністративних судів 

округів. 

Створення окружних апеляційних адміністративних судів, а також 

Вищого адміністративного суду України повністю відповідає пункту 8 частини 

третьої ст. 129 Конституції України, де визначено, що до основних засад 

судочинства віднесено забезпечення апеляційного та касаційного оскарження 

рішення суду. 

Замикає систему адміністративних судів Верховний Суд, який є 
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найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції. Верховний 

Суд здійснює правосудця, забезпечує однакове застосування законодавства 

усіма судами загальної юрисдикції. Верховний Суд зобов'язаний не тільки 

усувати недоліки в застосуванні законів шляхом повторного касаційного 

розгляду рішень судів загальної юрисдикції, а й запобігати таким порушенням 

шляхом роз'яснення практики застосування законів у постановах Пленуму на 

основі матеріалів судових рішень. 

Отже, систему адміністративних судів України становлять: місцеві 

адміністративні суди; апеляційні адміністративні суди; Вищий 

адміністративний суд України; Верховний Суд України. Створення системи 

адміністративних судів є складовою реформування всієї судової системи 

України відповідно до вимог Конституції України на принципах 

територіальності та спеціалізації в інтересах забезпечення ефективного 

судового захисту прав і свобод людини і громадянина. 

 

Дайте визначення понять 
«суд», «адміністративний суд», «адміністративна юстиція», «місцевий 

адміністративний суд», «апеляційний адміністративний суд», «Вищий 

адміністративний суд України», «Верховний Суд України», «апеляційна 

скарга», «касаційна скарга», «судова система», «окружний адміністративний 

суд». 

Скласти схеми

 «Структура адміністративних судів»

  «Нормативне врегулювання  діяльності адміністративних судів»

 « Суди першої інстанції»

 «Автоматизована система документообігу суду»

 «Правовий статус адміністративного суду в Україні»

 «Організаційно-правові засади адміністративного суду» 

 

Тематика рефератів

 «Історичний досвід формування адміністративної юстиції в Україні»

  «Законодавче і нормативне врегулювання  діяльності адміністративних 

судів»

 «Система адміністративних судів»

 «Реформування системи адміністративних судів України» 

 

Використана література до теми 
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1.1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 

1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141 

1.2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №2 

Загальні засади здійснення адміністративного судочинства  

в Україні 

 

Тема 5. Юрисдикція, підвідомчість та підсудність справ 

адміністративної юрисдикції. Загальні засади 

                                                                         

 Семінарські заняття – 2 год. 

 

1. Поняття юрисдикції адміністративних судів з вирішення 

адміністративних справ, їх загальні ознаки та відмінності. 

2.  Поняття підсудності адміністративних справ. Юридичні ознаки та 

властивості визначення підсудності. 

3. Поняття підвідомчості. Юридичні ознаки та властивості визначення 

підсудності. 

4. Розмежування понять «підвідомчість» та «підсудність». 

 

 

Тема 5. Юрисдикція, підвідомчість та підсудність справ 

адміністративної юрисдикції. Практичне застосування. 
 

Практичне заняття – 4 год. 

 

1. Предметна  підсудність адміністративних судів в Україні.  

2. Територіальна підсудність адміністративних судів в Україні.  

3. Інстанційна підсудність адміністративних судів в Україні. 

4. Підсудність кількох пов’язаних між собою вимог. 

 

Вирішіть задачі: 
1. Ухвалою Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської 

області було відмовлено у відкритті провадження по адміністративній справі за 

позовом Н до Нікопольської міської ради про визнання протиправними дій 

щодо встановлення меж земельних ділянок та скасування рішення, оскільки 

оскаржуване рішення стосується не дій суб’єкта владних повноважень в сфері 

публічно-правових відносин, а дій відповідача, пов’язаних з вирішенням 

питання щодо встановлення меж земельних ділянок, у зв’язку з чим, даний спір 

необхідно вирішувати у порядку цивільного судочинства. 

(З матеріалів справи вбачається, що фактично спір виник із земельних 

правовідносин, які регулюються Земельним та Цивільно-процесуальним 
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кодексами України). 

Оскаржуване рішення стосується не дій суб’єкта владних повноважень в 

сфері публічно-правових відносин, а дій відповідача, пов’язаних з вирішенням 

питання щодо встановлення меж земельних ділянок, у зв’язку з чим, даний спір 

необхідно вирішувати у порядку цивільного судочинства) 

Чи обґрунтованими є дії суду?  

Як повинен діяти суддя в цій ситуації? 

 

2. Фізична особа-підприємець В. відкликала свою позовну заяву подану 

до Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу 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? 

 

3. Голову правління державного підприємства звільнили з роботи, не 

попередивши про це, як того вимагає КЗпПУ.  

До якого суду і в якому порядку він може оскаржити наказ про 

звільнення? 

 

4. 18 лютого 2015 року в м. Дніпропетровську на ТОВ «Промстар» було 

проведено позапланову документальну перевірку, де в ході цієї перевірки було 

складено протокол боргу на суму 8000 грн. Директор ТОВ «Промстар» 

звернувся до адміністративного окружного суду з проханням скасувати 

рішення податкової. 

У якому судочинстві слід розглядати дану справу (кримінальному, 

адміністративному чи господарському)? Свою відповідь обґрунтуйте. 

 

5. Між ПАТ «Крот» до ТОВ «Малинка» виник конфлікт з приводу 

прострочення поставки товару на 5 днів. ПАТ звернулося до адміністративного 

суду. 

Чи є ПАТ та ТОВ суб’єктами адміністративного процесу? Чи може їх спір 

вирішуватися в адміністративному суді? Відповідь обґрунтуйте. 

 

6. До адміністративного суду звернулась громадянка Громова з заявою 

про сплату аліментів на двох дітей від її колишнього чоловіка. Громадянці 

відмовили у прийнятті заяви. 

Чи повинна дана справа розглядатись в адміністративному судочинстві? 

Відповідь обґрунтуйте. 

 

7. Ухвалою Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська справа за 

позовом управління праці та соціального захисту населення Жовтневої 

районної у місті Дніпропетровську ради до фізичної особи В (адреса: м. 
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Дніпропетровськ, вул. Робоча, 20/45) про стягнення коштів передана за 

підсудністю до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська. 

( адреса мешкання: відповідача зазначена, як м. Дніпропетровськ, вул. 

Робоча, 20/45, а тому справа повинна розглядатись за загальним правилом 

територіальної підсудності, тобто за місцем знаходження відповідача). 

Чи правильне рішення ухвалив суд?  

Як потрібно вирішити дану справу? 

 

8. Особа М оскаржила правовий акт індивідуальної дії і при цьому 

звернулась до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська з 

адміністративним позовом до кількох відповідачів, лише частина з яких мала 

статус суб’єкта владних повноважень. Ухвалою від 10.09.2015 року суд 

відмовив у відкритті провадження за позовними вимогами до всіх відповідачів 

із посиланням на те, що вони  не належать до компетенції адміністративних 

судів. 

Чи обґрунтованою є ухвала? 

 

9. 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? 

 

10. 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? 

 

Методичні вказівки для підготовки до заняття: 
Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами у формі цивільного, 

господарського, адміністративного, кримінального, а також конституційного 

судочинства. Але який конкретно суд повинен розглядати ту чи іншу справу, 

залежить від розмежування компетенції між ними в здійсненні правосуддя. 

Відповідно до такого розмежування правосуддя в адміністративних справах 

здійснюється адміністративними судами. Юрисдикція адміністративних судів 

поширюється на всі публічно-правові спори, крім спорів, для яких законом 

встановлений інший порядок судового вирішення. 
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Підставою розмежування підвідомчості справ між судами та іншими 

юрисдикційними органами є чотири загальні критерії (ознаки): 

а) наявність правового спору чи спору про право у відповідній сфері 

правового регулювання; 

б) суб’єктивний склад осіб, які беруть участь у справі; 

в) змістовний (предметний) склад спору; 

г) непоширеність юрисдикції інших юрисдикційних органів (судів) на 

спірні правовідносини, визначені законом. 

Наявність правового спору є обов’язковим критерієм при вирішенні 

питання щодо підвідомчості справи суду. Для адміністративного судочинства 

це може бути лише публічно-правовий спір, який характеризується наступними 

ознаками: 

1) це — спір про права та обов’язки суб’єктів публічно-правових 

відносин у сфері виконавчої влади або місцевого самоврядування, тобто 

наявність спірних правовідносин; 

2) виникнення такого спору обумовлено наявністю публічно-правового 

конфлікту, приводом для якого є негативне ставлення одного із суб’єктів 

конкретного публічного правовідношення до прийняття, виконання або 

невиконання закріплених законодавством правил поведінки; 

3) наявністю права: на захист суб’єктивних прав від будь-якого 

незаконного зазіхання чи обмежень; вимагати від державних органів 

дотримуватися, охороняти і захищати гарантовані законом права, свободи, 

інтереси; звернутися до примусової сили держави для захисту прав і законних 

інтересів від неправомірних дій (бездіяльності) суб’єктів владних повноважень; 

4) імперативністю у правовідносинах та домінуванням публічного 

інтересу в реалізації таких правовідносин. 

Отже, публічно-правовий спір — це суперечність між суб’єктами 

публічно-правових відносин, яка виникає з приводу їх прав і обов’язків або 

визнання правомірності рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень. 

Важливим критерієм визначення підвідомчості справ адміністративному 

суду є суб’єктивний склад осіб, які беруть участь у справі. Особами, які беруть 

участь у справі, є сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб (ст. 

47 КАСУ). Визначальне рішення у суб’єктному складі мають сторони процесу 

— позивач і відповідач. 

Правовий акт — це офіційно оформлений результат волевиявлення 

органів державної влади чи місцевого самоврядування, здійснюваний в 

односторонньому порядку з дотриманням встановленої процедури і 

спрямований на виникнення певних юридичних наслідків. Правові акти 

поділяються на нормативні та індивідуальні. 

Нормативні акти — це правові акти, які встановлюють, змінюють або 

скасовують правові норми, містять загальні правила поведінки, розраховані на 

тривале застосування та адресовані невизначеному колу осіб. 

Індивідуальні акти — це правові акти, які стосуються конкретних осіб, їх 
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прав і обов’язків, мають правозастосовчий характер, відіграють роль 

юридичних фактів, з якими пов’язуються виникнення, зміна та припинення 

конкретних правовідносин. 

Правові акти повинні відповідати вимогам Конституції і законам України, 

не порушувати та не обмежувати встановлених і гарантованих чинним 

законодавством прав, свобод і законних інтересів фізичних чи юридичних осіб. 

Видання акта має бути здійснене уповноваженим на це органом, посадовою 

особою в межах їх компетенції. 

Дії – це активна поведінка суб’єкта владних повноважень, яка може мати 

вплив на права, свободи та інтереси фізичних і юридичних осіб. 

Бездіяльність — це пасивна поведінка суб’єкта владних повноважень, яка 

може мати вплив на реалізацію чи обмеження реалізації прав, свобод та 

інтересів фізичних і юридичних осіб. 

 

Дайте визначення таких понять: 
"адміністративний процес", "адміністративна справа", "адміністративний 

позов", "суб’єкти адміністративного процесу", "адміністративний суд", "суб’єкт 

владних повноважень", "публічна служба", ―підвідомчість, ―підсудність‖, 

―предметна підсудність‖, ―територіальна підсудність‖, ―інстанційна 

підсудність‖. 

 

Скласти схеми

  «Підвідомчість справ адміністративної юрисдикції»

 «Підсудність справ адміністративної юрисдикції»

 «Справи, які не поширюються на юрисдикцію адміністративних судів»

 «Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних 

справ» 

 

Тематика рефератів

 «Підсудність кількох пов’язаних вимог»

 «Підвідомчість адміністративних судів»

 «Особливості визначення підсудності»

 «Аналіз ППВСУ №8 від 20.05.2013 р. Про окремі питання юрисдикції 

адміністративних судів» 

 

Рекомендована  література до теми: 

1. Нормативна – правові акти 
1.1.  Кодекс адміністративного судочинства України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main. 

1.2.  Кодекс адміністративного судочинства України : науково-

практичний коментар / за ред. С. В. Ківалова, О. І. Харитонової. – X. : ТОВ 

―Одіссей‖, 2005. – 552 с.  

1.3. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного 

судочинства України / за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К. : Юрінком, 2008. – 704 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main
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с.  

1.4. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного 

судочинства України / за заг. ред. В. К. Матвійчука. – К. : КНТ, 2008. – 452 с.  

1.5. Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 

25.06.2009 № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0007760-14.  

1.6. Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України ―Про 

практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу 

адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних 

справ‖ від 06.03. 2008 № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0002760-08.  

1.7. Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 

25.06.2009 № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_001760-09.  

1.8. Рекомендації Президії ВГСУ ―Про практику застосування 

законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин‖ від 

28.12.2007 № 04-5/14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v5_14600-07. 

1.9. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 

року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-

42, № 43, № 44-45. – Ст. 529. 

1.10. Постанова Пленуму «Про стан здійснення правосуддя 

адміністративними судами у 2015 році» від 05.02.2016 № 1 

1.11. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // 

Офіційний вісник України. — 2008. — № 93. 

2. Підручники, монографії та інші наукові видання: 
2.1. Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу: навчальний 

посібник / О.В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 250 с. 

2.2. Миколенко О. І. Адміністративний процес та адміністративна 

відповідальність в Україні : навчальний посібник / О. І. Миколенко. – Харків: 

ТОВ «Одіссей», 2010. – 368 с. 

2.3. Миколенко О. І. Теорія адміністративного процедурного права: 

монографія / О. І. Миколенко. – Х. : Бурун Книга, 2010. – 336 с.  

2.4. Административно-процессуальное право Германии 

(Verwaltungsrechtsschutz in Deutschland) / Вильфрид Бергман — М.: Волтерс 

Клувер, 2007. — 288 с. 

2.5. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник. / За ред. О. 

В. Кузьменко. — К.: Атіка, 2007. — 416 с. 

2.6. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Адміністративний процес: 

Підручник — К.: Літера ЛТД, 2002. — 287 с.  

2.7. Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України: 

Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. — 495с.  

2.8. Кузьменко О. В. Теоретичні засади адміністративного процесу: 

Монографія. — К.: Атіка, 2005. — 352 с. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0007760-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0002760-08
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_001760-09
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v5_14600-07
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2.9. Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина: 

Навчальний посібник. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 367с.  

2.10. Грянка Г.В. «Співвідношення органів державної і місцевої влади: 

стан і перспективи в Україні», Актуальні питання адміністративного права і 

процесу: матеріали VIIΙ наук.-практ.семінару (Київ, 25 квіт. 2013 р. ) / Ред. 

колегія: О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – Х., – 324 с. 

2.11. Колпаков В.К., Гордєєв В.В., Сопілко І.М.,. Огородник А.П,                         

Ватаманюк Р.В., Грянка Г.В. Процесуальний примус в адміністративній 

відповідальності. Монографія. – Х.: Харків юридичний, 2011. – 416 с. 

2.12. Адміністративна юстиція України: проблеми теорії і 

практики.Настільна книга судді/За загальною редакцією О.М. Пасенюка. – К. : 

Істина, 2007. – 608 с. 

2.13. Адміністративне судочинство України : підручник / О.М. Пасенюк 

(кер.авт.кол.), О.Н. Панченко, В.Б. Авер’янов : за заг. Ред. О.М. Пасенюка. – К : 

Юрінком Інтер, 2009. – 672 с. 

2.14. Комзюк А. Т. , Бевзенко В. М., Мельник Р.С.Адміністративний 

процес України: Навч. Посіб. – К.: Прецедент, 2007. – 531 с. 

2.15. Науково- практичний коментар Кодексу адміністративного 

судочинства України/ за ред. І. Х. Темкіжева ( кер. Авт. Кол.). – 2-ге. Вид., 

перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013, - 720 с. 

2.16. Основи адміністративного судочинства в Україні: Навч. посібник 

для юридичних факультетів та юридичних клінік / За заг. ред.Н. В. 

Александрової, Р. О. Куйбіди. — К.: Конус-Ю, 2006. — 256 с 

2.17. Юридична методологія. Переклад , адаптація, приклади з права 

України і список термінів – Роман Корнута . – К.: Видавництво «Реферат» 2004. 

– 176 с. 

 

3.Інтернет-ресурси: 

http://www.rada.gov.ua/ – Офіційний портал Верховної ради України; 

http://www.minjust.gov.ua/ – Офіційний сайт Міністерства юстиції 

України; 

http://www.nbuv.gov.ua/  Наукова бібліотека ім. В.І.Вернадського  

 

 

Тема 6. Принципи та учасники адміністративного судочинства. 

Загальні засади адміністративного судочинства. Судові виклики та 

повідомлення. Фіксування судового процесу. Адміністративний позов. 

Теоретичні засади 
                                                                    

      Семінарські заняття – 2 год. 

 

1. Принципи адміністративного судочинства.  

2. Поняття та види учасників адміністративного судочинства, їх 

правосуб’єктність. 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
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3. Судові виклики та повідомлення.  

4. Фіксування судового процесу. 

5. Звернення до адміністративного суду. 

6. Право на позов. Види позовів. Форма і зміст позову.  

7. Позовні вимоги. 

 

Тема 6. Принципи та учасники адміністративного судочинства. 

Загальні засади адміністративного судочинства. Судові виклики та 

повідомлення. Фіксування судового процесу. Адміністративний позов. 

Практичне застосування 
Практичне заняття – 2 год. 

 

1.Характеристика процесуального статусу учасників адміністративного 

судочинства.  

2. Процесуальний статус сторін в судовому адміністративному процесі. 

3. Написання адміністративного позову. 

 

Вирішіть задачі: 

1. У адміністративній справі у якості відповідача виступає Міндоходів 

і зборів. Позивач просив захистити його право шляхом покладення певних 

обов’язків на одну із посадових осіб цього органу. Суд залишив справу без руху 

та зобов’язав узгодити вступну частину позовної заяви  із її прохальною 

частиною. 

Чи є підстави у сторін до оскарження цієї ухвали до апеляції? 

Обґрунтуйте відповідь. 

 

2. Особою, яка була звільнена з посади заступником начальна 

об’єднання №1 із режиму та оперативної роботи управління виправно-трудових 

колоній Красноярського краю СРСР, було подано позов про неправомірне 

нарахування їй пенсії в меншому розмірі, аніж передбачений для осіб, які 

звільнені із аналогічних посад в Установах Державного Департаменту України 

з питань виконання покарань, займана посада при СРСР прирівняна до посади 

першого заступника начальника установ з нагляду, безпеки, охорони та 

оперативної роботи. Суд першої інстанції у задоволенні позову відмовив, 

оскільки позивач не дав іншої довідки, яка б підтвердила відповідність займаної 

при звільненні посади іншій (вищій) посаді у структурі Державного 

департаменту України з питань виконання покарань. 

Проаналізуйте, чи дотриманий був принцип диспозитивності в судовому 

процесі? 

Обгрунтуйте відповідь. 

 

3. У справі з приводу оскарження розпорядження міського голови 

відповідачем була названа відповідна міська рада. 

Яким судом має розглядатись справа? 
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Чи є  належним відповідачем відповідна міська раду? 

 

4. Судді місцевого суду звернулися до суду із позовом, у якому 

просять стягнути на свою користь втрати частини заробітної плати, пов’язані з 

утриманням податку відповідно до Закону України «Про податок з доходів 

фізичних осіб». Позовні вимоги обґрунтовані тим, що протягом 2004-2006 років 

з нарахованої позивачам заробітної плати було отримано податок з доходів 

фізичних осіб. Оскільки судді відповідно до Указу Президента України від 

10.07.1995р. №584/95 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту» 

звільнені від сплати прибуткового податку, то утримані з нарахованої 

позивачам заробітної плати відповідні суми підлягають стягненню на користь 

останніх. Протягом 2004-2006 років жодні зміни до кошторису відповідного 

місцевого суду стосовно компенсації втрати частини заробітку суддів від 

сплати податку не вносились, що не забезпечило належний рівень оплати праці 

суддів та призвело до зменшення фактично отриманої позивачами заробітної 

плати. 

Визначіть суб’єктів адміністративних правовідносин? Чи є особливості у 

цих адміністративно-правових відносин, які вони? 

 

5. У судовому засіданні Бабушкінського районного суду 

м. Дніпропетровська представником позивача – товариства з обмеженою 

відповідальність «Грим» було надано паспорт громадянина П, однак 

довіреності на представництво даного підприємства надано не було.  

У ролі якого учасника по справі виступає громадянин П? 

Які документи надаються суду для встановлення особи та її 

процесуальних прав? 

Які процесуальні права та обов’язки мають сторони у адміністративному 

судочинстві? 

 

6. В одній зі справ у якості відповідача була притягнута ДПА України. 

Позивач просив захистити його право шляхом покладення певних обов’язків на 

одну із посадових осіб цього органу. Суд залишив справу без руху та зобов’язав 

узгодити вступну частину позовної заяви  із її прохальною частиною. 

Дайте оцінку дій суду. Чи дотримано принципу офіційності? 

 

7. Залізничним судом м. Львова ухвалою було призначено судову 

будівельно-технічну експертизу. Розглянувши скаргу на цю ухвалу, 

апеляційний суд скасував її на тій підставі, що призначення експертизи як 

способу забезпечення доказів відбулося з порушенням порядку, встановленого 

ст. 75 КАСУ - без подання зацікавленою особою заяви про забезпечення доказів 

та її розгляду в установленому порядку. 

Дайте оцінку діям суду. Чи взяв суд до уваги принципи офіційності? 

 

8.Особою, яка була звільнена з посади заступником начальна об’єднання 
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№1 режиму та оперативної роботи управління виправно-трудових колоній 

Красноярського краю СРСР, було подано позов про неправомірне нарахування 

їй пенсії в меншому розмірі, аніж передбачений для осіб, які звільнені із 

аналогічних посад в Установах Державного Департаменту України з питань 

виконання покарань, займана посада при СРСР прирівняна до посади першого 

заступника начальника установ  з нагляду , безпеки, охорони та оперативної 

роботи. Суд апеляційної інстанції у задоволенні позову відмовив, оскільки 

позивач не дав іншої довідки, яка б підтвердила відповідність займаної при 

звільненні посади іншій (вищій) посаді у структурі Державного департаменту 

України з питань виконання покарань. 

Проаналізуйте, чи дотримався суд принципу диспозитивності в судовому 

процесі? 

 

9. У одній зі справ у якості відповідача була притягнута ДПА України. 

Позивач просив захистити його право шляхом покладення певних обов’язків на 

одну із посадових осіб цього органу. Суд залишив справу без руху та зобов’язав 

узгодити вступну частину позовної заяви  із її прохальною частиною. 

Дайте оцінку дій суду. Чи дотримано принципу офіційності? 

 

10. Залізничним судом м. Львова ухвалою було призначено судову 

будівельно-технічну експертизу . Розглянувши скаргу на цю ухвалу, 

апеляційний суд скасував її на тій підставі, що призначення експертизи як 

способу забезпечення доказів відбулося з порушенням порядку, встановленого 

ст..75 КАСУ – без подання зацікавленою особою заяви про забезпечення 

доказів та її розгляду в установленому порядку. 

Дайте оцінку діям суду. Чи взяв суд до уваги принципи офіційності? 

 

11. Особою, яка була звільнена з посади заступником начальна 

об’єднання№1 із режиму та оперативної роботи управління виправно-трудових 

колоній Красноярського краю СРСР, було подано позов про неправомірне 

нарахування їй пенсії в меншому розмірі, аніж передбачений для осіб, які 

звільнені із аналогічних посад в Установах Державного Департаменту України 

з питань виконання покарань, займана посада при СРСР прирівняна до посади 

першого заступника начальника установ  з нагляду , безпеки, охорони та 

оперативної роботи. Суд апеляційної інстанції у задоволенні позову відмовив, 

оскільки позивач не дав іншої довідки, яка б підтвердила відповідність займаної 

при звільненні посади іншій (вищій) посаді у структурі Державного 

департаменту України з питань виконання покарань. 

Проаналізуйте, чи дотримався суд принципу диспозитивності в судовому 

процесі? 

 

12. У справі з приводу оскарження розпорядження міського голови 

відповідачем була названа відповідна міська рада. 

Чи можна вважати належним відповідачем міську раду? 
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Чи може міська рада бути залучена до судового розгляду? 

 

13. Судді місцевого суду звернулися до суду із позовом, у якому просять 

стягнути на свою користь втрати частини заробітної плати, пов’язані з 

утриманням податку відповідно до Закону України «Про податок з доходів 

фізичних осіб» на користь. Свої позовні вимоги позивачі обґрунтовують тим, 

що протягом 2004-2006 років з нарахованої позивачам заробітної плати було 

отримано податок з доходів фізичних осіб. Оскільки судді відповідно до Указу 

Президента України від 10.07.1995р. №584/95 «Про додаткові заходи щодо 

соціального захисту» звільнені від сплати прибуткового податку, то утримані з 

нарахованої позивачам заробітної плати відповідні суми підлягають стягненню 

на користь останніх. Протягом 2004-2006 років жодні зміни до кошторису 

відповідного місцевого суду стосовно компенсації втрати частини заробітку 

суддів від сплати податку не вносились, що не забезпечило належний рівень 

оплати праці суддів та призвело до зменшення фактично отриманої позивачами 

заробітної плати. 

Хто є  сторонами і третіми особами у цій справі? 

(Ухвала ВАСУ від 10 липня 2008 року). 

 

Методичні вказівки для підготовки до заняття 
Принципами адміністративного судочинства є основні вимоги щодо 

справедливого розгляду і вирішення адміністративних справ. 

Діяльність адміністративних судів заснована як на загальних принципах 

судочинства, так і на галузевих принципах, тобто тих, що властиві тільки 

адміністративному судочинству. До загальних принципів судочинства, що 

втілені і в КАСУ, можна віднести принципи верховенства права (стаття 8), 

законності (стаття 9), рівності учасників процесу перед законом і судом (стаття 

10), змагальності сторін, диспозитивності (стаття 11), гласності і відкритості 

(стаття 12), забезпечення апеляційного та касаційного оскарження судових 

рішень (стаття 13), обов'язковості судових рішень (стаття 14 КАСУ). 

Особливим (галузевим) принципом, властивим лише адміністративному 

судочинству, є принцип офіційного з'ясування обставин у справі, або принцип 

офіційності (стаття 11 КАСУ). 

Конституція України закріплює основні засади судочинства (статті 8, 

129), що можуть бути як загальними для усіх видів судочинства, так і 

властивими лише одному виду. 

При розгляді адміністративної справи в суді у процесі беруть участь 

багато осіб, які об’єднані загальною назвою — «учасники адміністративного 

процесу» (гл. 5 розд. II КАС). Серед учасників процесу закон виділяє осіб, які 

беруть участь у справі, — це сторони, треті особи, представники сторін та 

третіх осіб (ст. 47 КАС), а також в адміністративних справах можуть брати 

участь органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та 

інтереси інших осіб у випадках, встановлених законом. Згідно зі ст. 60 КАС це: 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, прокурор, органи 
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державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи. 

До учасників процесу закон відносить і другу групу — інші учасники 

процесу, які сприяють здійсненню правосуддя, — це секретар судового 

засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач (ст. 62 

КАС). 

Особи, які беруть участь у справі, займають особливе місце серед інших 

учасників адміністративного процесу. Вони відіграють у цьому процесі 

важливу роль, оскільки їх діяльність впливає на рух процесуальних відносин, 

виникнення, зміну та припинення процесу в цілому. 

З метою забезпечення права на судовий захист законодавець встановлює, 

що ніхто не може бути позбавлений права на участь у розгляді своєї справи в 

адміністративному суді будь-якої інстанції (ч. 3 ст. 6 КАСУ). Особи, які беруть 

участь у справі, мають право знати про дату, час і місце судового розгляду 

справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх 

інтересів (п. 1 ч. 3 ст. 49 КАСУ). Реалізація цих норм може бути здійснена 

шляхом забезпечення повної інформованості зацікавлених осіб в 

адміністративній справі. Забезпечує інформування зацікавлених осіб (тобто 

повідомлення їх про всі процесуальні дії, вчинені судом) секретар судового 

засідання (ч. 1 ст. 63 КАСУ). 

Офіційні повідомлення залежно від процесуальної ситуації, а також 

процесуального рішення, що приймалося судом, вчиняються в наступних 

формах: 

а) у формі судових повісток про виклик, які надсилаються особам, що 

беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам, якщо 

суд визнав обов’язковою особисту участь таких осіб у судовому розгляді (ч. 2 

ст. 33 КАСУ); 

б) у формі повісток-повідомлень, які надсилаються особам, що беруть 

участь у справі, з приводу вчинення процесуальних дій, у яких участь цих осіб 

не є обов’язковою (ч. 2 ст. 33 КАСУ). Наприклад, у випадках передачі 

адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого (ст. 22 

КАСУ), поновлення та продовження строків (ст. 102 КАСУ) тощо; 

в) у формі вручення повідомлення під розписку осіб, які беруть участь у 

справі, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, які були присутні у 

судовому засіданні (ч. 3 ст. 150 КАСУ) при оголошенні перерви у справі або 

коли судом відкладається розгляд справи; 

г) у формі оголошення у засобах масової інформації у разі встановлення 

законом спрощення строків розгляду адміністративної справи (ст. 38 КАСУ) 

або якщо місце фактичного проживання (перебування) відповідача, третіх осіб, 

свідків невідоме (ст. 39 КАСУ). При цьому друкований засіб масової 

інформації, в якому розміщується оголошення про виклики протягом 

наступного року, визначається не пізніше 1 грудня поточного року. 

Фіксування адміністративного процесу здійснюється з метою 

забезпечення реалізації конституційного принципу гласності судочинства 

(ст. 129 Конституції України). Повний і точний запис судового процесу 
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технічними засобами усуває сумніви щодо вірності і повноти ведення 

протоколу. Фіксування здійснюється за допомогою звукозаписувального 

технічного засобу. Такими засобами можуть бути магнітофон, диктофон, інші 

пристрої звукозапису. З дозволу суду можуть бути використані й 

відеозаписувальні пристрої особливо у випадках, коли є потреба в наочному 

переконанні учасників процесу при дослідження доказів. 

На вимогу особи, яка бере участь у справі, або за ініціативою суду може 

бути здійснене повне або часткове відтворення технічного запису судового 

засідання, метою якого є, на нашу думку, пересвідчитися у вірності, повноті та 

черговості фіксування процесуальних дій у судовому засіданні технічними 

засобами. На клопотання особи, яка бере участь у справі, за розпорядженням 

головуючого може бути здійснене на платній основі повне або часткове 

роздрукування технічного запису судового засідання, а також отримання копії 

інформації з носія, на якому здійснено технічний запис судового засідання. 

У разі вчинення окремої процесуальної дії поза залою судового засідання 

або під час виконання судового доручення складається протокол, зміст якого 

наводиться у ст. 46 КАС України. Протокол після його складання та 

ознайомлення з ним усіх присутніх осіб, які беруть участь у справі, свідків, 

експертів, спеціалістів, перекладачів підписується секретарем судового 

засідання і суддею. Під час вчинення зазначених дій також можуть 

застосовуватися технічні засоби. 

Зі змісту статей 17 та 50 КАСУ правом звернення до адміністративного 

суду з позовом наділені усі особи, які не належать до суб’єктів владних 

повноважень: 

1) громадяни України; 

2) іноземці та особи без громадянства; 

3) підприємства, установи, організації (юридичні особи) при  

захисті прав та інтересів у сфері публічно-правових відносин. 

Суб’єкти владних повноважень теж можуть звертатися до 

адміністративного суду з адміністративним позовом для захисту своїх прав та 

інтересів у сфері публічно-правових відносин. Законом установлено (п. 3 ч. 1 

ст. 17 КАСУ), що компетенція адміністративних судів поширюється на: 

1) спори між суб’єктами владних повноважень із приводу реалізації їх 

компетенції у сфері управління; 

2) спори між суб’єктами владних повноважень із приводу виконання 

делегованих повноважень; 

3) спори, які виникають із приводу укладання та виконання 

адміністративних договорів. 

Отож, законодавець надає суб’єктам владних повноважень можливість 

захисту прав та інтересів у сфері публічно-правових відносин в 

адміністративному суді. 

Крім цього, п. 4 ст. 17 КАС України закріплено, що адміністративний суд 

розглядає спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, 

встановлених законом. Разом із тим, ч. 4 ст. 50 КАС України передбачено, що 
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громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, їх об’єднання, 

юридичні особи, які не є суб’єктами владних повноважень, можуть бути 

відповідачами лише за адміністративним позовом суб’єкта владних 

повноважень. 

 

Дайте визначення таких понять: 
«принцип адміністративного судочинства», «учасники адміністративного 

судочинства», «позивач», «відповідач», «свідок», «спеціаліст», «перекладач», 

«експерт», «третя особа в адміністративному судочинстві», «основні засади 

судочинства», «судова повістка», «судовий виклик», «строк в 

адміністративному судочинстві», «камертон (як засіб фіксування)» 

 

Скласти схеми

 «Сторони адміністративного процесу»

 «Інші учасники адміністративного процесу»

 «Фіксування судового процесу»

 «Судові виклики»

 «Повідомлення»

  «Порядок заміни неналежної сторони»

 «Види позовів» 

 

Тематика рефератів

 «Принципи адміністративного судочинства»

 «Поняття та види учасників адміністративного судочинства»

 «Характеристика процесуального статусу учасників адміністративного 

судочинства»

  «Особливості фіксування судового процесу»

 «Адміністративний позов» 

 

Рекомендована література до теми 

1. Закони та інші нормативно – правові акти: 
1.1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 

1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141. 

1.2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 

року. 

1.3. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 року (зі змінами і 

допов.) // Відомості Верховної Ради України. – 2016. -№ 322-VIII.- ст.192. 

1.4. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 

року [Електронний ресурс]. 

1.5. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // 

Офіційний вісник України. — 2008. — № 93. 

1.6. Про адміністративні послуги: Закон України від 6 верес. 2012 р. / 

Голос України від 06.10.2012 № 188. 

1.5. Про виконавче провадження: Закон України вiд 02.06.2016 № 1404-
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VIII// Відомості Верховної Ради України (ВВР). 

1.6. Про Вищу раду юстиції : Закон України від 15 січня 1998 року // 

Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 25. — Ст. 146. 

1.7. Про громадські об’єднання: Закон України від 22 березня 2012 року // 

Відомості Верховної Ради України –  2013 –  № 1. – Ст.1. 

1.8. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців» Закон України від 15.05.2003р. №755.// Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 2003, N 31-32, ст.263. 

1.9. Про доступ до публічної інформації: Закон України/ Відомості 

Верховної Ради України (ВВР). – 2011.- №32.- ст.24. 

1.10. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996// Відомості 

Верховної Ради України – 1996. – №47. – Ст.256. 

2. Підручники, монографії та інші наукові видання 
2.1. Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу: навчальний 

посібник / О.В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 250 с. 

2.2. Миколенко О. І. Адміністративний процес та адміністративна 

відповідальність в Україні : навчальний посібник / О. І. Миколенко. – Харків : 

ТОВ «Одіссей», 2010. – 368 с. 

2.3. Миколенко О. І. Теорія адміністративного процедурного права : 

монографія / О. І. Миколенко. – Х. : Бурун Книга, 2010. – 336 с.  

2.4. Административно-процессуальное право Германии 

(Verwaltungsrechtsschutz in Deutschland) / Вильфрид Бергман — М. : Волтерс 

Клувер, 2007. — 288 с. 

2.5. Адміністративне право і процес: шляхи вдосконалення законодавства 

і практики: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 22 грудня 2006 р.) / 

Київський національний ун-т внутрішніх справ / О. М. Джужа (голова ред.кол.) 

— К., 2006. — 360 с. 

2.6. Адміністративне право України. Академічний курс. / За заг. Ред. В.Б. 

Авер’янова: Підручник: У 2 т. Т. 1 — К.: Юридична думка, 2007—592 с.  

2.7 Адміністративне право України: Навчальний посібник / За ред.                 

Т.О. Коломоєць, Г. Ю. Гулевської. – К.: Істина, 2007. – 216 с. 

2.8. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк, В.М. 

Гаращук, О.В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2006. 

– 544 с. 

2.9. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник. / За ред. О. 

В. Кузьменко. — К.: Атіка, 2007. — 416 с. 

2.10. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Адміністративний процес: 

Підручник — К.: Літера ЛТД, 2002. — 287 с.  

2.11. Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України: 

Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. — 495с.  

2.12. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник., 3-е 

видання, доповнене — К.: Юрінком Інтер, 2001. – 752 с. 

2.13. Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: 

Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 528 с.  
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2.14. Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: 

Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с. 

2.15. Кузьменко О. В. Теоретичні засади адміністративного процесу: 

Монографія. — К.: Атіка, 2005. — 352 с. 

2.16. Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина: 

Навчальний посібник. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 367с.  

2.17. Селіванов А. О. Адміністративний процес в Україні: реальність і 

перспективи розвитку правових доктрин — К. : Видавничий Дім Ін Юре, 2000. 

— 68 с. 

2.18. Курс адміністративного права України : підручник / В.К. Колпаков, 

О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д.Сущенко [ та ін.] / за ред. В.В. Коваленка. – 

К.: Юрінком Інтер, 2013. – 872 с. – Бібліогр. в кінці тем. 

2.19. Грянка Г.В. «Співвідношення органів державної і місцевої влади: 

стан і перспективи в Україні», Актуальні питання адміністративного права і 

процесу: матеріали VIIΙ наук.-практ.семінару (Київ, 25 квіт. 2013 р. ) / Ред. 

колегія: О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – Х., – 324 с. 

2.20. Грянка Г. В. Відмінність контролю від нагляду у забезпеченні 

законності і дисципліни в публічному адмініструванні / Г. В. Грянка Сучасний 

стан та перспективи розвитку адміністративно-правової науки матер. У наук-

практ. сем. – К.: ВБ «Аванпост-прим», 2011. – С.32–34. – 190 с. 

2.21. Грянка Г. В. Заохочення в діяльності публічної адміністрації / Г. В. 

Грянка Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративного права матер. 

VI наук-практ. сем. – К. 2011. – С.114–118. – 188 с. 

2.22. Колпаков В.К., Гордєєв В.В., Сопілко І.М.,. Огородник А.П,                         

Ватаманюк Р.В., Грянка Г.В. Процесуальний примус в адміністративній 

відповідальності. Монографія. – Х.: Харків юридичний, 2011. – 416 с. 

2.23. Грянка Г.В. «Правове регулювання контрольно-наглядової 

діяльності міліції», Публічне адміністрування в сучасних умовах: матеріали VII 

наук.-практ.семінару (Київ, 24 трав. 2012 р. ) / Ред. колегія:                    О.В. 

Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – К.; Х., НікаНова. – 265 с.         С. 

24–261. 

 

 

 

 

Тема 7. Відкриття провадження в адміністративній справі. Стадії 

розгляду адміністративної справи. Поняття та особливості окремих 

категорій справ. Теоретичні аспекти                                                                         
 

 Семінарське заняття – 2 год. 

 

1. Відкриття провадження у справі. 

2. Залишення без руху позовної заяви. Повернення позову.  

3.  Відмова     у відкритті провадження у справі. 
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4. Закриття провадження у справі. 

 

 

Тема 7. Відкриття провадження в адміністративній справі. Стадії 

розгляду адміністративної справи. Поняття та особливості окремих 

категорій справ. Практичне застосування                                                                         
 

Практичне заняття – 4 год. 

 

1. Судові рішення. 

2. Строки звернення до адміністративного суду. 

3. Поняття та види окремих категорій справ. 

4. Скорочене провадження. Особливості провадження у справах щодо 

виборів. Особливості провадження у справах за зверненням органів доходів та 

зборів (податкове подання). 

 

Вирішіть задачі: 
1. 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 були підстави для оскарження цього рішення суду?  

Які подальші процесуальні дії позивача? 

 

2. Державна податкова інспекція звернулась до суду із вимогою 

застосувати до товариства із обмеженою відповідальністю – платника податків 

арешт активів шляхом зупинення видаткових операцій на рахунках в установі 

банку. 18 квітня 2015 р. суд першої інстанції, рішення якого у подальшому було 

підтримане судом апеляційної інстанції, відмовив у задоволенні позову на 

підставі двох основних мотивів. По-перше, суд встановив безпідставність 

вимоги про зупинення видаткових операцій через відсутність обставин, які б 

обґрунтовували необхідність вжиття цього примусового заходу. По-друге, на 

момент розгляду справи суд констатував зміни до закону, якими позивач 

позбавлявся права звертатись до суду із такою вимогою. 

Чи обґрунтованим є рішення суду? 

Які подальші дії для повного захисту прав позивача? 

3. Колишній головний спеціаліст виконавчого комітету міської ради О. 

звернулася до окружного адміністративного суду з позовною заявою про 

стягнення з виконкому заробітної плати у розмірі 2 140 гривень за останні три 

місяці перед її звільненням, протягом яких вона заробітну плату не отримувала. 

Суд відмовив у відкритті провадження у зв’язку з тим, що таку заяву не 

належить розглядати за правилами адміністративного судочинства, оскільки О. 

вже не перебуває на публічній службі, а заявлені нею вимоги є вимогами, що 

випливають з трудових правовідносин.  



54 
 

Зробіть юридичний аналіз ситуації та підготуйте правову позицію з цього 

питання. 

 

4. 14 січня 2016 року в Дніпропетровский окружний адміністративний суд 

було надіслано анонімну скаргу про розголошення таємниці, що охороняється 

законом, в тому числі таємниці нарадчої кімнати, але в даній скаргі не 

зазначено суддю, дії якого оскаржуються. 

Що буде з анонімною заявою?  

Який Ви бачите вихід їх цієї ситуації, відповідь обґрунтуйте, керуючись 

нормами законодавства України? 

 

5. Дніпропетровський окружний адміністративний суд залишив позовну 

заяву без руху, посилаючись на ту обставину, що позивачем фізичною особою-

підприємцем А не сплачено судовий збір за подання позову немайнового 

характеру. 

Чи обґрунтованою є ухвала суду? 

 

6. Ухвалою  Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області 

залишено без розгляду позов фізичної особи С до відділення ДАІ з 

обслуговування м. Жовті Води Дніпропетровської області про скасування 

постанови про адміністративне правопорушення. В мотивувальній частині 

даної узвали судом зазначено, що оскільки, у судове засідання 17.11.2015 року 

позивач фізична особа С повторно не з’явилася та про причини неявки суд не 

повідомила, тому відповідно до ст. 155 ч. 1 п. 4 КАС України суд постановляє 

ухвалу про залишення позовної заяви без розгляду, якщо належним чином 

повідомлений позивач повторно не прибув у судове засідання без поважних 

причин, та від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності. 

Чи обґрунтованою є ухвала суду?  

 

7. До Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу 

Дніпропетровської області надійшов позов кандидата на посаду Криворізького 

міського голови особа Д до Комунального підприємства телекомпанія «Рудана» 

про визнання дій ЗМІ протиправними та зобов’язання вчинити дії. В судовому 

засіданні представником відповідача особа Н заявлено відвід судді 

посилаючись на п 4 ч 1 ст. 27 КАС України, мотивуючи це тим, що на розгляді 

у судді перебуває цивільна справа за позовом особи Н до КПТ «Рудана» про 

спростування недостовірної інформації і за цією справою винесена ухвала про 

забезпечення позову, яку вони вважають незаконною та оскаржили в 

апеляційному порядку. Вважає, що суддя, знаючи, що оскаржили її ухвалу буде 

неупереджено ставитися до даної справи. Ухвалою Довгинцівського районного 

суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області відмовлено у задоволенні 

клопотання про відвід судді. 

Чи обґрунтованою є ухвала суду?  

Яким Ви бачите розв’язання даного клопотання? 
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8. Особа Д заявила клопотання про відкликання позову в судовому 

засіданні. Ухвалою Самарського районного суду задоволено клопотання та 

залишено позов без розгляду. 

Чи правомірними є дії суду? 

Чи можливо відкликати позов до відкриття провадження? 

Яке рішення приймає суд у разі відкликання до відкриття провадження? 

 

9. Дніпропетровським окружним адміністративним судом залишено 

позовну заяву Нікопольської об’єднаної державної податкової інспекції 

Головного управління ДФС у Дніпропетровській області до Приватного 

підприємства «Торонто» про стягнення коштів без руху, посилаючись на ту 

обставину, що в ній відсутні докази надіслання відповідачу копії позовної заяви 

та доданих до неї документів (квитанція про направлення із описом вкладення, 

тощо) та квитанції про сплату судового збору  

Чи обґрунтованою є ухвала суду?  

В яких випадках адміністративний позов залишається без руху?  

 

10. До Солонянського районного суду Дніпропетровської області під час 

розгляду справи по суті позивачем було заявлено клопотання про відмову від 

позову до інспектора дорожньо-патрульної служби відділу Державної 

автомобільної інспекції  м. Запоріжжя ГУ МВС України в Запорізькій області А 

про скасування постанови та закриття адміністративної справи. За результатами 

розгляду даного клопотання суд закрив провадження по справі. 

Чи правомірне рішення прийняв суддя? 

Яким Ви бачите розв’язання даного клопотання? 

 

11. Суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська 10.11.2015 

року оголосив у судовому засіданні вступну та резолютивну частину 

постанови. Повний текст постанови виготовлено 17.11.2015 року. 

Повний текст постанови має бути виготовлений протягом 5 календарних 

чи 5 робочих днів? 

Які наслідки не вчасного виготовлення судового рішення? 

Якими законами чи нормативно-правовими актами регулюється термін 

складання судового рішення?  

 

12. 75-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 
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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? 

 

13. 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? 

 

Методичні вказівки для підготовки до заняття 
Конституційне положення (ст. 55) про те, що кожен має право на 

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, знаходить своє 

конкретне відображення у ст. 104 КАС України. Цією нормою передбачено, що 

особа, яка вважає, що порушено її права, свободи чи інтереси у сфері публічно-

правових відносин, має право звернутися до суду з адміністративним позовом 

для захисту порушених прав і свобод. 

Адміністративно-процесуальна діяльність здійснюється в певному 

порядку, поетапно. Такі етапи процесуальної діяльності у правовій науці 

називають стадіями. Кожна стадія - це сукупність процесуальних дій, що мають 

самостійний характер і покликаних вирішувати властиві лише йому завдання. 

Одна стадія відрізняється від іншої колом учасників процесу, вчиненням 

різного роду дій, оформленням спеціальних процесуальних документів, що 

підводять підсумок на даному етапі. У той же час, незважаючи на самостійність 

кожної стадії, вони підпорядковані рішенню спільної справи адміністративного 

процесу і тісно пов'язані між собою: кожна наступна починається тільки після 

завершення попередньої; на новій стадії перевіряється те, що було зроблено 

раніше. 

Аналіз Кодексу адміністративного судочинства України дозволяє 

виділити п’ять основних стадії провадження в адміністративних судах та на цій 

основі визначити внутрішню структуру аналізованого провадження. У 

загальних рисах вона матиме такий вигляд: 

І. Порушення провадження. 

ІІ. Розгляд адміністративної справи у суді першої інстанції: 

1) підготовчий розгляд позовного звернення; 

2) попередній розгляд справи (в КАСУ – підготовче провадження); 

3) остаточний розгляд справи та прийняття рішення. 

ІІІ. Розгляд адміністративної справи в апеляційному та касаційному 

порядку. 
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ІV. Виконання судового рішення у справі. 

Слід зазначити, що на вимогу особи, яка бере участь у справі, а так само 

особи, яка не брала участі у справі, але щодо якої суд вирішив питання про її 

права, свободи, інтереси чи обов'язки, суд у цей самий день видає копію 

постанови (або її вступної та резолютивної частин) чи ухвали суду. У разі 

проголошення в судовому засіданні лише вступної та резолютивної частин 

постанови суд повідомляє час, коли особи, які беруть участь у справі, можуть 

одержати копію постанови в повному обсязі. Суд складає повний текст 

постанови у строк, передбачений частиною третьою статті 160 цього Кодексу. 

Особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому 

засіданні, копія судового рішення надсилається рекомендованим листом з 

повідомленням про вручення протягом трьох днів з дня його ухвалення чи 

складення у повному обсязі або у разі їх звернення вручаються під розписку 

безпосередньо в суді. Якщо копія рішення надіслана представникові, то 

вважається, що вона надіслана й особі, яку він представляє. 

Судове рішення вважається врученим, у тому числі у разі повернення 

поштового відправлення, яке не вручено адресату з незалежних від суду 

причин, та у разі відсутності осіб, які беруть участь у справі, за адресою, 

повідомленою цими особами суду, або за адресою місцезнаходження (місця 

проживання), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців, чи для фізичних осіб, які не мають статусу 

підприємців, за адресою їх місця проживання чи місця перебування, яка 

зареєстрована у встановленому законом порядку. 

Якщо справа розглядається судом за місцезнаходженням суб'єкта владних 

повноважень і він не був присутній у судовому засіданні під час проголошення 

судового рішення, суд не надсилає копії такого рішення, а лише повідомляє 

суб'єкту владних повноважень у порядку, передбаченому частиною першою 

статті 38 цього Кодексу, про можливість отримання копії судового рішення 

безпосередньо в суді. 

Особа, яка бере участь у справі, а також особа, яка не брала участі у 

справі, але щодо якої суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси чи 

обов'язки, може отримати в суді, де знаходиться адміністративна справа, копію 

рішення, що є в матеріалах цієї справи, ухваленого адміністративним судом 

будь-якої інстанції. 

Адміністративне судочинство здійснюється відповідно до Кодексу 

адміністративного судочинства України (далі - КАС України), який чітко 

визначає основні засади та порядок здійснення адміністративного судочинства. 

Кодексом адміністративного судочинства України, крім загального 

порядку розгляду адміністративних справ, передбачено і особливості розгляду 

окремих категорій справ. Зокрема, законодавцем визначено, що норми глави 6 

КАС України мають пріоритет над загальними нормами цього Кодексу, які 

регулюють відповідні питання, оскільки є спеціальними, що містять лише 

особливості, що відрізняють їх від загального порядку провадження, проте не 

врегульовують процедуру вирішення відповідних категорій спорів у повному 



58 
 

обсязі. 

 

Дайте визначення таких понять: 
«адміністративне судочинство», «стадія адміністративного судочинства», 

«завдання адміністративного судочинства», «апеляційний суд», «касаційний 

суд», «судовий виклик», «судове повідомлення», «позовна заява», «право на 

позов», «форма позову», «звернення», «відкриття провадження», «сторони 

провадження», «судове провадження», «окрема категорія справ», 

«проходження публічної служби», «звільнення з публічної служби», «суб’єкт 

владних повноважень», «оскарження рішення», «бездіяльність посадової 

особи», «виборчі спори», «скорочене провадження», «податкове подання». 

 

Скласти схеми

 «Стадії адміністративного судочинства»

  «Відкриття провадження в адміністративній справі»

  «Порядок забезпечення адміністративного позову»

  «Особливості провадження у справах за зверненням суб'єкта владних 

повноважень»

  «Особливості провадження у справах щодо виборів»

 «Скорочене провадження» 

 

Тематика рефератів

 «Апеляційні суди»

 «Суди касаційної інстанції»

 «Відкриття провадження в адміністративній справі»

  «Особливості провадження у справах за зверненням органів доходів і 

зборів»

  «Податкове подання»

  «Скорочене провадження щодо розгляду справ адміністративної 

юрисдикції» 

 

Рекомендована література до теми 
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1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141 

1.2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року 

1.3. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 року (зі змінами і 
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1.4. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 

року [Електронний ресурс]. 

1.5. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // 

Офіційний вісник України. — 2008. — № 93. 
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Тема 8. Перегляд судових рішень. Апеляційне та касаційне 

оскарження. Загальні засади 
                                                                       Семінарське заняття – 2 год. 

 

1. Способи забезпечення законності й обґрунтованості судових рішень. 

2. Оскарження судових рішень.  

3. Право на апеляційне оскарження. 

4. Апеляційна скарга, вимоги до неї. 

5. Порядок апеляційного оскарження. 
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Тема 8. Перегляд судових рішень. Апеляційне та касаційне 

оскарження. Практичне застосування 
 

Практичне заняття – 2 год. 

 

1. Апеляційне оскарження. 

2. Касаційне оскарження. Предмет касаційного оскарження. Підстави 

касаційного оскарження. Відкриття касаційного провадження. Порядок подання 

касаційної скарги, строки її подання. Форма і зміст касаційної скарги.  

3. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами. 

 

Вирішіть задачі: 
1. Громадянин К – позивач у справі про оскарження припису інспектора 

державної санітарно-епідеміологічної служби заявив у судовому засіданні 

відвід судді, оскільки відомо, що суддя та інспектор є сусідами і перебувають у 

дружніх стосунках. Знаючи, що відвід задоволено не буде, позивач завчасно 

підготував апеляційну скаргу на ухвалу суду, яку й подав відразу після 

проголошення ухвали про відмову у задоволенні відводу. Але суд апеляційну 

скаргу відмовився прийняти, розглянув справу за суттю і прийняв постанову, 

якою у задоволенні позову відмовив.  

Чи мали місце порушення прав позивача? 

Вкажіть своє бачення вирішення даної ситуації? 

 

Методичні вказівки для підготовки до заняття 

До системи перегляду судових рішень в адміністративних справах 

належать провадження в суді апеляційної інстанції; провадження в суді 

касаційної інстанції; перегляд рішень Верховним Судом України; провадження 

за нововиявленими обставинами. 

Інститут апеляційного провадження судових рішень в адміністративних 

справах передбачає апеляційний перегляд постанов чи ухвал суду першої 

інстанції "як з питань факту, так і з питань права", суть якого полягає в 

повторному вирішенні справи судом апеляційної інстанції. 

У суді апеляційної інстанції не лише перевіряються законність (питання 

права) і обґрунтованість (питання факту) судового рішення, що не набрало 

законної сили, а й установлюються нові факти і правовідносини, досліджуються 

та оцінюються як наявні у справі, так і додатково надані докази. Суд другої 

інстанції вправі змінити (скасувати) судове рішення суду першої інстанції і 

прийняти нове рішення чи змінити його, не передаючи справу на новий 

судовий розгляд, таким чином, визначивши правовідносини сторін по-іншому, 

ніж це зробив суд першої інстанції. 

Постанови суду першої інстанції можуть бути оскаржені в апеляційному 

порядку повністю або частково. Ухвали цього суду можуть бути оскаржені 

повністю або частково лише ті, що безпосередньо зазначені в нормах КАС. В 

основному це ті ухвали, які перешкоджають подальшому провадженню у справі 
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або значно впливають на доступність правосуддя (наприклад, оскарження 

ухвали про залишення адміністративного позову без руху, про відмову у 

відкритті провадження тощо). 

Право апеляційного оскарження мають сторони та інші особи, які беруть 

участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив 

питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов’язки. Таке ж право мають 

представники при наявності такого повноваження в договорі (ст. 59 КАС), на 

відміну від аналогічного положення в ЦПК, а також правонаступники. 

КАС чітко визначає порядок апеляційного оскарження, строки 

оскарження, вказує, що перевірку передумов права на апеляційне оскарження 

та умов реалізації цього права здійснює лише суд апеляційної інстанції, що не 

відрізняється від положень цивільного судочинства. Відмінність полягає лише в 

тому, що строк апеляційного оскарження постанови суду, яка була 

проголошена лише у вступній та резолютивній частинах, а також постанови, 

прийнятої у письмовому провадженні, обчислюється з дня отримання копії 

такої постанови. Такий порядок оскарження відповідає реалізації засад 

доступності правосуддя. 

Апеляційна скарга подається до апеляційного суду через суд першої 

інстанції, який ухвалив оскаржуване рішення. Суд першої інстанції на даній 

стадії процесу виконує суто технічні функції з пересилання справи разом з 

апеляційною скаргою у визначений законом строк до суду апеляційної інстанції 

(стаття 188 КАС України).  

При розгляді справи в адміністративному суді апеляційної інстанції КАС 

встановлені межі перегляду як процесуального, так і матеріального характеру. 

Так, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції 

в межах апеляційної скарги, проте може вийти за межі доводів апеляційної 

скарги в разі встановлення під час апеляційного провадження порушень, 

допущених судом першої інстанції, які призвели до неправильного вирішення 

справи. 

Суд апеляційної інстанції може дослідити нові докази, які не 

досліджувалися в суді першої інстанції, з власної ініціативи (діє принцип 

офіційності в адміністративному судочинстві) або за клопотанням осіб, які 

беруть участь у справі, якщо визнає обґрунтованим ненадання їх до суду 

першої інстанції або необґрунтованим відхилення їх судом першої інстанції, а 

також може дослідити докази, які досліджувалися судом першої інстанції з 

порушенням вимог КАС України. Також суд апеляційної інстанції може 

встановити нові обставини, якщо вони не встановлювалися судом першої 

інстанції у зв’язку із неправильним застосуванням норм матеріального права. 

Суд апеляційної інстанції не може розглядати позовні вимоги, що не були 

заявлені в суді першої інстанції. 

Апеляційний розгляд адміністративної справи здійснюється колегією 

суддів у складі трьох суддів за правилами розгляду справи судом першої 

інстанції з урахуванням особливостей, встановлених главою про апеляційне 

оскарження. 
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Суд апеляційної інстанції може розглянути справу в порядку письмового 

провадження, якщо всі особи, які беруть участь у справі, не заявили клопотання 

про вирішення справи за їх участю, або якщо не прибула жодна з осіб, які 

беруть участь у справі та належним чином повідомлені про дату, час і місце 

судового засідання, або якщо подано апеляційну скаргу на рішення суду у 

справі, яка розглядалась в порядку скороченого провадження. Однак, якщо під 

час письмового провадження суд дійде висновку про те, що справу необхідно 

розглядати у судовому засіданні, то він призначає її до апеляційного розгляду в 

судовому засіданні. 

Після закінчення апеляційного провадження адміністративна справа не 

пізніш як у семиденний строк направляється до адміністративного суду першої 

інстанції, який її розглянув, незалежно від того, що апеляційний суд міг 

прийняти нове судове рішення по суті спору. 

Касаційне провадження в адміністративному судочинстві 

характеризується тим, що підставами касаційного оскарження є лише 

порушення судами першої та другої інстанції норм матеріального чи 

процесуального права, тобто перевіряється лише питання права і не 

перевіряється обґрунтованість судового рішення (питання факту). 

Правом касаційного оскарження наділені сторони та інші особи, які 

беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд 

вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та обов’язки, їх 

правонаступники, а також їх представники за умови наділення їх цим правом за 

договором. 

Об’єктом касаційного оскарження є судові рішення суду першої інстанції 

після їх перегляду в апеляційному порядку, а також судові рішення суду 

апеляційної інстанції. Ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в 

апеляційному порядку, а також ухвали суду апеляційної інстанції можуть бути 

оскаржені в касаційному порядку, якщо вони перешкоджають подальшому 

провадженню у справі. Заперечення проти інших ухвал можуть бути включені 

до касаційної скарги на судове рішення, ухвалене за наслідками апеляційного 

провадження. 

Не підлягають касаційному оскарженню судові рішення у справах за 

наслідками розгляду скарг, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом 

референдуму (ч. 9 ст. 177 КАС України), скарг, пов’язаних з виборами 

Президента України (ч. 11 ст. 176 КАС України), тощо, оскільки для них 

адміністративним судочинством передбачено можливість лише апеляційного 

перегляду. 

У адміністративному суді касаційної інстанції встановлені межі 

перегляду справи. Суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування 

судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального 

права. Він переглядає судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій у 

межах касаційної скарги, але при цьому може встановлювати порушення норм 

матеріального чи процесуального права, на які не було посилання в касаційній 

скарзі. Суд касаційної інстанції не може розглядати позовні вимоги осіб, які 
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беруть участь у справі, що не були заявлені в суді першої інстанції. 

Як і в суді апеляційної інстанції, адміністративний суд касаційної 

інстанції приймає судове рішення у формі постанови в разі скасування 

постанови нижчестоящих судів із прийняттям нової постанови або зміни 

постанови. У всіх інших випадках, у тому числі і при перегляді ухвал, суд 

касаційної інстанції постановляє ухвалу. Судові рішення суду касаційної 

інстанції складаються зі вступної, описової, мотивувальної та резолютивної 

частин. 

Перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами є 

формою перегляду судових рішень. 

Підставами для перегляду судового рішення в адміністративних справах 

за нововиявленими обставинами є: 

1) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, 

яка звертається із заявою, на час розгляду справи; 

2) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, завідомо 

неправдивих показань свідка, завідомо неправильного висновку експерта, 

завідомо неправильного перекладу, фальшивості документів або речових 

доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необгрунтованого 

рішення; 

3) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у 

вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або 

необґрунтоване рішення; 

4) скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття 

постанови чи постановлення ухвали, що належить переглянути; 

5) встановлення Конституційним Судом України неконституційності 

закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом 

при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконано. 

Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами в разі 

прийняття нових законів, інших нормативно-правових актів, якими скасовані 

закони та інші нормативно-правові акти, що діяли на час розгляду справи, не 

допускається, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують 

відповідальність фізичної особи. 

Як і на інших стадіях перегляду адміністративної справи подати заяву про 

перегляд рішення за нововиявленими обставинами вправі особи, які брали 

участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив 

питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов’язки протягом одного місяця 

після того, як особа, яка звертається до суду, дізналася або могла дізнатися про 

ці обставини (ст. 246 КАС). За правилами ЦПК таким правом володіють лише 

особи, які брали участь у справі (ст. 362 ЦПК). 

Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами 

подається до суду тієї інстанції, який першим припустився помилки при 

вирішенні справи внаслідок незнання про існування цієї обставини. 

Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами у 

разі встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у 
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вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або 

необгрунтоване рішення, подається до адміністративного суду тієї інстанції, 

суддею якого він був. 

Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами 

розглядається судом протягом двох місяців після її надходження за правилами, 

встановленими КАС для провадження в суді тієї інстанції, яка здійснює 

перегляд. 

За наслідками розгляду заяви суд може скасувати постанову чи ухвалу у 

справі і прийняти нову постанову чи ухвалу або залишити заяву про перегляд 

судового рішення за нововиявленими обставинами без задоволення. При 

ухваленні нового судового рішення суд користується повноваженнями суду 

відповідної інстанції. Таким чином, на відміну від цивільного судочинства, в 

адміністративному процесі в одному судовому засіданні можливо встановити 

як нововиявлені обставини, так і прийняти судове рішення по суті, що 

призводить до суттєвої процесуальної економії. 

Судове рішення за наслідками провадження за нововиявленими 

обставинами може бути оскаржено в порядку, встановленому цим Кодексом 

для оскарження судових рішень суду відповідної інстанції. З набранням 

законної сили новим судовим рішенням в адміністративній справі втрачають 

законну силу судові рішення інших адміністративних судів у цій справі. 

У разі залишення заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами без задоволення інші особи, які брали участь у 

справі, можуть вимагати компенсації особою, яка її подала, судових витрат, 

понесених ними під час провадження за нововиявленими обставинами. 

 

Дайте визначення таких понять: 
«судове рішення», «апеляційне оскарження», «касаційна скарга», 

«система перегляду содового рішення», «законність», «обґрунтованість», 

«скасування судового рішення», «постанова суду», «ухвала суду», «судове 

провадження» 

 

Скласти схеми

 «Порядок апеляційного оскарження»

 «Підстави для залишення позовної заяви без розгляду»

 «Порядок касаційного оскарження»

  «Судові рішення суду касаційної інстанції»

 «Підстави для провадження за нововиявленими обставинами» 

 

Тематика рефератів

 «Оскарження судових рішень» 

 «Апеляційне оскарження»

 «Касаційне оскарження»

 «Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами»

  «Нововиявлені обставини: поняття та особливості» 
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Виконання самостійної роботи є обов’язковою умовою допуску до 

модульного контролю. Матеріали самостійної роботи можуть подаватись на 

перевірку викладачу в окремій папці (у роздрукованому чи електронному 

варіантах відповідно до характеру роботи) за погодженням з лектором чи 

викладачем. 

Самостійна робота  полягає у написанні реферата або доповіді.  

Реферат повинен містить такі елементи:  

• титульна сторінка;  

• план; 

• вступ (мають бути обґрунтовані  актуальність та значення обраної теми 

реферату, визначені мета та завдання роботи); 

• основна частина  (розкривається тема реферату шляхом висвітлення 

основних питань); 

• висновки (необхідно сформулювати науково-теоретичні та практичні 

підсумки проведеного аналізу за проблематиком реферату);  

• список використаних джерел. 

Оформлення реферату: шрифт – Times New Roman, розмір кегля – 14. 

Друкується через 1,5 інтервали; ширина поля ліворуч – 1,5 см, праворуч – 2,5-3 

см, знизу – 2,0 см. Обов’язкова нумерація сторінок. Обсяг реферату – до 15 

сторінок. 

Вимоги до доповіді такі ж, як і для реферату. Обсяг доповіді – 6 сторінок. 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Однією з форм організації навчального процесу в умовах кредитно-

модульної системи є індивідуальна робота студентів. 

Індивідуальна робота студентів з дисципліни «Адміністративний процес» 

може включати: 

• написання наукових статей та тез наукових доповідей; 

• участь у студентських конференціях, конкурсах, олімпіадах, 

наукових засіданнях, науково-практичних семінарах, колоквіумах тощо; 

• участь у роботі студентського наукового гуртка з адміністративного 

процесу; 

• складання схем; 

• розробка мультимедійних презентацій у вигляді спеціально 

підготовленого слайд-шоу, де матеріал подається у вигляді схем, діаграм, 



70 
 

статистичних даних тощо. 

Вибір видів індивідуальної роботи здійснюється студентом за власними 

інтересами та попереднім узгодженням з викладачем або лектором.  

Схеми повинні бути багатоступеневими. Кількість схем – 5. 

Презентація повинна містити титульну сторінку, план, вступ, основний 

текст, висновок до кожного питання, висновок та літературу. Вимоги до змісту 

та структури презентації:  

• Стислий виклад матеріалу, максимальна інформативність тексту.  

• Використання знайомих слів і скорочень.  

• Відсутність нагромадження, чіткий порядок у всьому.  

• Ретельно структурована інформація.  

• Наявність коротких та лаконічних заголовків, маркованих та 

нумерованих списків.  

• Важливу інформацію (наприклад, висновки, визначення, правила тощо) 

треба подавати великим та виділеним шрифтом і розміщувати в лівому 

верхньому кутку слайда.  

• Другорядну інформацію бажано розміщувати внизу слайда.  

• Кожному положенню (ідеї) необхідно відвести окремий абзац.  

• Головну ідею треба викласти в першому рядку абзацу.  

• Використовуйте табличні форми подання інформації (діаграми, схеми) 

для ілюстрації найважливіших фактів, що дасть змогу подати матеріал 

компактно й наочно.  

• Графіка має органічно доповнювати текст.  

• Пояснення треба розміщувати якнайближче до ілюстрацій, із якими 

вони мають з'являтися на екрані одночасно.  

• Усю текстову інформацію потрібно ретельно перевірити на відсутність 

орфографічних, граматичних і стилістичних помилок. 

Загальна кількість слайдів – 20. 

Вимоги до виконання тез надає лектор або викладач. Теми тез 

обговорюються з лектором або викладачем особисто. 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ МОДУЛЬНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО 

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Принципи і види контролю знань студентів з дисципліни  

«Адміністративний процес» 

 

Контроль знань є складовою багатогранного навчального процесу в 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ і являє собою 

організацію зворотного зв’язку як засобу управління навчально-виховним 

процесом.  

Результати контролю знань слугують основним показником, за яким 

оцінюється робота окремого студента, академічної групи, курсу, факультету в 
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цілому, а також робота викладача. 

Контроль знань ґрунтується на таких основних принципах: 

 перевірка й оцінка знань студентів мають відображати рівень засвоєння 

знань та стимулювати студентів до досягнення нових успіхів; 

 перевірка й оцінювання знань мають проводитися систематично, 

планово, у нерозривному зв’язку з усім процесом навчання; послідовно з 

поступовим ускладненням завдань, змісту й методики; 

 перевірка й оцінювання знань здійснюються з урахуванням 

індивідуальних особливостей і особистих успіхів кожного окремого студента; 

 диференціація оцінок має здійснюватися за заздалегідь визначеними 

об’єктивними критеріями; 

 оцінка знань студента повинна відповідати істинній якості та кількості 

засвоєних знань, умінь і навичок. 

Контроль знань з дисципліни «Адміністративний процес», що 

викладається на кафедрі загальноправових дисциплін складається з двох блоків 

планових заходів: 

1. модульний контроль знань студентів; 

2. підсумковий контроль знань студентів. 

 

Оцінювання модульного контролю студента 
Модульний контроль знань студента є однією з основних частин всього 

навчального процесу й засобом виявлення ступеня засвоєння студентом 

програмного матеріалу. Модульний контроль роботи студента впродовж 

семестру має: 

 допомагати студентові в організації його роботи; 

 привчати студента до систематичного опрацювання матеріалу й 

підготовки до сприйняття наступних тем із програми дисципліни; 

 виявити ступінь відповідальності студента та його ставлення до роботи, 

причини, що перешкоджають виконувати навчальну програму; 

 стимулювати активність та інтерес студента у вивченні дисципліни; 

 виявити обсяг, глибину та якість сприйняття студентом матеріалу, який 

вивчається; 

 визначити прогалини в знаннях та способи їх усунення; 

 виявити рівень опанування навичками самостійної роботи.  

Оцінювання модульного контролю студента в семестрі проводиться за 

двома основними напрямами (об’єктами контролю): 

1) систематичність та активність роботи на семінарських заняттях; 

2) виконання завдань для самостійного опрацювання. 

 

Підсумковий контроль знань студентів 
Підсумковий контроль знань студентів охоплює результати оцінювання 

модульного контролю та екзамен. Метою підсумкового контролю знань є 

визначення дійсного рівня та змісту знань студентів з конкретної дисципліни за 

обсягом, якістю, глибиною та вмінням застосовувати одержані знання у 
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практичній діяльності відповідно до моделі конкретного освітньо-

кваліфікаційного рівня. 

Підсумковий контроль знань з цієї дисципліни проводиться у формі 

екзамену. Питання до екзамену є вузловими, узагальненими, комплексними, 

потребують творчого підходу під час побудови відповіді та вміння синтезувати 

отримані знання. 

Питання до екзамену відбираються в межах програмних питань, що 

становлять зміст навчальної дисципліни. Програмні питання доводяться до 

студентів на початку навчального семестру. 

Передумовою для успішного складання екзамену з дисципліни є поточна 

робота протягом семестру. 

  

 

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Адміністративний процес» 
 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про рейтингову систему оцінювання успішності навчання 

(далі – РСО), які встановлюють особливості рейтингу з кредитних модулів, 

методику його розрахунку та принципи використання, розробляється, 

обговорюється й ухвалюється до початку семестру, в якому вивчається 

дисципліна «Адміністративний процес», на початку навчального року 

доводиться до студентів і протягом навчального року залишаються незмінними.  

1.2. В основу РСО покладено поопераційний контроль і накопичення 

рейтингових балів за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність студентів у 

процесі навчання. 

Метою рейтингової системи оцінювання є: 

- інтенсифікація навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців; 

- підвищення мотивації студентів до активного, свідомого навчання, 

систематичної самостійної роботи протягом семестру та відповідальності за 

результати навчальної діяльності; 

- встановлення постійного зворотного зв’язку з кожним студентом та своєчасне 

коригування його навчальної діяльності; 

- забезпечення змагальності та здорової конкуренції в навчанні; 

- підвищення об’єктивності оцінювання рівня підготовки студентів; 

- зменшення психологічних, емоційних і фізичних перевантажень у період 

екзаменаційних сесій. 

1.3. Положення про РСО є додатком до робочої навчальної програми 

дисципліни «Адміністративний процес».  

1.4. Основою для розробки РСО є розподіл аудиторного часу на певні види 

навчальних занять, які заплановані в робочих навчальних планах, модульні 

контролі, індивідуальні завдання тощо.  
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2. Система оцінювання 
2.1. У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ 

встановлюється єдина максимальна сума балів – 100 балів. Тобто, це 

максимально можлива сума балів за всі види робіт з даного модуля: 

семінарські, практичні та інші заняття; контрольні роботи; самостійне вивчення 

першоджерел, тем і розділів; робота за індивідуальним планом; колоквіуми, 

написання тез тощо.  

2.2. Оцінка всіх модульних завдань визначається на основі розроблених 

кафедрою загальноправових дисциплін критеріїв. Складова модульного 

контролю має бути не більше 40 балів. 

2.3. Встановлюються максимальні суми балів за виконання: завдань, 

виконаних у рамках аудиторних занять, – 30 балів, самостійної роботи, 

виконання індивідуальних завдань – 30 балів, завдань, винесених на модульний 

контроль, – 40 балів.  

 

 

Оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності студента з 

дисципліни «Адміністративний процес» 

 

Модуль І 
 

Модуль ІІ 
 

 

аудиторні  

заняття 

 Сам 

ост. та 

індивід

. 

роботи 

моду

льни

й 

конт

роль 

аудиторні  

заняття 

Сам 

ост. 

та 

індив

ід. 

робо

ти 

модуль

ний 

контро

ль 

ек

за

ме

н 

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 30 40 Т.6 Т.7 Т.8 Т.9 30 40  

 

 

 

 

 

40 

30 30 

100 100 

середній бал (сума набраних балів у межах одного модуля, поділена на 

кількість модулів) 

100 

 

 2.4. Студентам, які повністю виконали навчальний план, позитивно 
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атестовані з дисципліни «Адміністративний процес» за результатами 

модульних контролів (отримали 60 балів і вище) на останньому тижні 

теоретичного навчання за їх згодою в заліково-екзаменаційній відомості 

проставляється рейтинговий бал і відповідна оцінка за 4-х бальною шкалою. 

2.5. За бажанням студент може складати підсумковий екзамен з метою 

підвищення оцінки, отриманої за результатами модульних контролів. Складова 

екзаменаційного контролю має бути не більше 40 балів. 

2.6. Викладач зобов’язаний розробити конкретний перелік робіт, які 

зобов’язаний виконати студент, та критерії їх оцінки (чіткі критерії оцінювання 

модулів, самостійної роботи, індивідуального завдання, контрольної роботи і 

т.п.) та довести їх до відома студентів на початку вивчення дисципліни 

«Адміністративний процес». 

2.7. Під час контролю систематичності та активності роботи студентів 

оцінці можуть підлягати: відвідування семінарських і практичних занять, 

активність та рівень знань при обговоренні питань семінарів, результати 

виконання лабораторних робіт, проведення розрахунків, завдання для 

самостійного вивчення, підготовка рефератів та їх презентація, участь у 

студентських конференціях, гуртках, наукових конкурсах та олімпіадах, інші 

форми робіт. 

2.8. Кафедра загальноправових дисциплін і викладачі можуть 

встановлювати заохочувальні бали за активну участь в обговоренні 

навчального матеріалу, творче виконання завдань, за додаткову індивідуальну 

роботу, яка сприяє поглибленому вивченню курсу «Адміністратівний процес» 

(написання і захист реферату, огляд літератури, участь у науковій роботі, 

публікації статей, олімпіадах, конференціях, виставках, заявках на винаходи 

тощо), а також вилучати бали за пропуски занять, несвоєчасне виконання 

завдань тощо. Слід однак мати на увазі, що під час додаткового нарахування 

балів їх загальна сума не повинна перевищувати максимально допустиме 

значення.  

 

3. Переведення значення рейтингових оцінок з кредитного модуля в 

ECTS та традиційні оцінки 

 

3.1. Встановлюється порядок перерахунку рейтингових показників100-

бальної університетської шкали оцінювання в традиційну бальну шкалу та 

європейську шкалу ECTS: 

За 

шкалою 

ECTS 

За національною шкалою За шкалою 

навчального 

закладу  

А Відмінно 90–100 

В Добре 83–89 

С 75-82 

D Задовільно 68–74 

E 60-67 
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FX незадовільно з можливістю повторного складання 35–59 

F незадовільно з обов’язковим повторним курсом 1–34 

 

FX означає: «незадовільно» – необхідно виконати певну додаткову роботу 

для успішного складання; 

F означає: «незадовільно» – необхідна значна подальша робота. 

 

 

 

Питання для підготовки до підсумкового контролю 
1.  Поняття адміністративно-процесуального права, його зміст та загальні 

риси. 

2. Особливості адміністративно-процесуального права. 

3. Основні напрямки розвитку адміністративно-процесуального права на 

сучасному етапі. 

4. Адміністративно-процесуальне право зарубіжних країн. 

5. Органи публічної влади, як суб’єкти адміністративного процесу. 

6. Сучасні підходи до системи адміністративно-процесуального права.  

7. Система джерел адміністративно-процесуального права.  

8. Поняття та види адміністративних процедур. 

9. Поняття, види, загальні ознаки звернення громадян. 

10. Правові основи провадження за зверненнями громадян.  

11. Форми, строки звернень громадян. 

12. Стадії та структура провадження за зверненнями громадян.  

13. Особливості розгляду скарги як виду звернень. 

14. Доступ до публічної інформації: загальні положення та поняття. 

15.  Основні засади та правові основи надання доступу громадянам до 

публічної інформації. 

16.  Законодавче і нормативне врегулювання процедури доступу до публічної 

інформації. 

17.  Інформаційний запит щодо доступу до публічної інформації. Вимоги, 

контроль та особливості. 

18. Петиція як форма безпосередньої демократії в Україні. 

19. Поняття, принципи, види та особливості дисциплінарних проваджень. 

20. Особливості дисциплінарних проваджень щодо різних суб’єктів таких 

проваджень. 

21. Нормативне регулювання дисциплінарної відповідальності осіб, які 

знаходяться на публічній службі. 

22. Види дисциплінарних стягнень, що застосовуються до державних 

службовців та їх характеристика.  

23. Історичний досвід формування адміністративної юстиції в Україні та 

зарубіжних країнах.  

24. Провадження адміністративної юстиції в Україні. 

25. Законодавче і нормативне врегулювання  діяльності адміністративних 
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судів. 

26. Адміністративні суди у судовій системі України. 

27. Система адміністративних судів. 

28. Визначення понять, наведених у Кодексі адміністративного судочинства 

України. 

29. Поняття юрисдикції адміністративних судів з вирішення 

адміністративних справ, їх загальні ознаки та відмінності. 

30. Виключення окремих категорій справ із юрисдикція адміністративних 

судів.  

31. Поняття підсудності адміністративних справ. Юридичні ознаки та 

властивості визначення підсудності. 

32. Предметна підсудність адміністративних справ. Поняття та особливості. 

33. Територіальна підсудність адміністративних справ. Поняття та 

особливості.  

34.  Інстанційна підсудність адміністративних справ. Поняття та особливості. 

Підсудність кількох пов’язаних між собою вимог. 

35. Розмежування справ адміністративної юрисдикції з іншими 

юрисдикціями. 

36. Принципи адміністративного судочинства.  

37. Процесуальний статус сторін в судовому адміністративному процесі. 

Процесуальний статус третіх осіб в судовому адміністративному процесі.  

38. Процесуальний статус представників в судовому адміністративному 

процесі. 

39. Судові виклики та повідомлення.  

40. Фіксування судового процесу. 

41. Докази та доказування в адміністративному процесі. 

42. Строки в адміністративному процесі. 

43. Поняття та зміст адміністративного позову.  

44. Форма і зміст адміністративного позову. 

45. Позовні вимоги. 

46. Відкриття провадження в адміністративній справі. 

47. Залишення без руху позовної заяви. Повернення позову. 

48. Відмова у відкритті провадження у справі. Закриття провадження у 

справі. 

49. Підготовче провадження під час розгляду справи адміністративної 

юрисдикції. 

50. Судовий розгляд справи по суті.  

51. Залишення позовної заяви без розгляду. Зупинення, закриття 

провадження у справі. 

52. Судові рішення в адміністративному судочинстві та порядок їх 

прийняття.  

53. Особливості провадження у справах щодо спорів, пов'язаних з 

прийняттям, проходженням та звільненням з публічної служби.  

54. Особливості провадження у справах за зверненням органів доходів і 
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зборів. Податкове подання. 

55. Скорочене провадження щодо розгляду справ адміністративної 

юрисдикції. Поняття та зміст. 

56. Особливості провадження по виборчим справам, які розглядаються в 

адміністративних судах.  

57. Особливості провадження у справах щодо уточнення списку виборців. 

58. Особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи 

бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради 

юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів. 

59. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу. 

60. Судовий контроль за виконанням судових рішень. 

61. Виконання судових рішень в адміністративних справах. 

62. Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень в 

адміністративних справах. 

63. Набрання судовим рішенням законної сили. Негайне виконання судових 

рішень.  

64. Оскарження судових рішень. Апеляційне оскарження. 

65. Порядок і строки апеляційного оскарження в адміністративній справі. 

66. Предмет апеляційного оскарження. Форма і зміст апеляційної скарги. 

67. Касаційне оскарження. Підстави касаційного оскарження.  

68. Порядок подання касаційної скарги, строки її подання. Форма і зміст 

касаційної скарги. 

69. Порядок перегляду судових рішень Верховним Судом. 

70. Співвідношення судового та позасудового розгляду адміністративно-

правових спорів. 

71. Поняття, правова основа та ознаки виконавчого провадження.  

72. Суб'єкти виконавчого провадження та їх процесуальний статус.  

73. Види виконавчих документів у виконавчому провадженні.  

74. Оскарження рішень, дій та бездіяльності органу державної виконавчої 

служби, приватного виконавця. 
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Методичне видання 

 

 

 

 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС 

 

Методичні рекомендації 

для підготовки до семінарських занять 

 

(для студентів 4 курсу денної форми навчання 

юридичного факультету) 
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