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ТЕМА 1. Поняття та особливості адміністративного процесу 
Семінарське заняття №1  – 2 год. 

План 
1. Поняття адміністративного процесу, його зміст та загальні риси. 

2. Особливості адміністративного процесу. 

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

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

"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». 
 

 
Практичне заняття № 1 – 2  год. 

План 

1. Основні напрямки розвитку адміністративно-процесуального права на 

сучасному етапі. 

2. Адміністративно-процесуальне право зарубіжних країн. 

Вирішіть задачі: 

1. У травні 2010 р. К. звернулася до районного суду із позовом до 

обласної податкової адміністрації про визнання протиправними дій першого 

заступника голови податкової адміністрації й відшкодування моральної шкоди 

у розмірі 25 000 грн. У судовому засіданні позивачка пояснила, що їй стало 

відомо про те, що перший заступник голови податкової адміні- страції 

звертався із запитом до міської клінічної лікарні про стан її здоров’я, про що 

був зроблений запис в амбулаторній картці, яка була витребувана судом. 

Позивачка двічі просила керівника податкової адміністрації надати їй копії 

запиту та відповіді лікарні, однак останній не відреагував на її звернення. У 

судовому засіданні К. представила копії відповідних заяв, надісланих 

керівникові податкової адміністрації листом із повідомленням. Позивачка 

вважала, що їй завдано моральної шкоди у розмірі 25 000 грн, оскільки 

внаслідок незаконного збирання керівником податкової адміністрації 

інформації щодо неї вона дуже нервувала, вимушена була пояснювати всім 

своїм знайомим, у зв’язку з чим зазначений запит надіслано до лікарні.  

Чи має розглядатися даний позов за правилами адміні- стративного 

судочинства? Обґрунтуйте свою позицію щодо рішення по цій справі 

2. За результатами перевірки відділенням Фонду соціального захисту 

інвалідів встановлено факт незабезпечення на підприємстві нормативів робочих 

місць для працевлаштування інвалідів. Відділення Фонду має намір звернутися 

до суду із позовом про стягнення з підприємства штрафних санкцій та пені із 

суми недоїмки за кожний день прострочення сплати зазначених санкцій.  

В якій процесуальній формі має розглядатися таке звер- нення відділення 

Фонду? Посилаючись на нормативні приписи, обґрунтуйте свою позицію.  
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3. У серпні 2010 р. Центр зайнятості звернувся до суду з позовом до К. 

про стягнення незаконно отриманої допомоги по безробіттю. Позивач 

стверджував, що за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України на випадок безробіття відповідачу виплачено 

одноразову допомогу в сумі 1663 грн вже після того, як останній був 

працевлаштований, отже, не мав права на її отримання.  

Чи має розглядатися даний позов за правилами адміністративного 

судочинства? Обґрунтуйте свою позицію, поси- лаючись на нормативні 

положення. 

 4. Вироком Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області 

від 06.08.2010 р. начальника Державної інспе- кції з карантину рослин по 

Закарпатській області Я. визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 

1 ст. 364 КК України, і призначено йому покарання у виді одного року шес- ти 

місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати ке- рівні посади на 

підприємствах, в установах та організаціях строком на один рік. На підставі 

підпункту “б” ст. 1 Закону України від 19.04.2007 р. “Про амністію” Я. 

звільнено від основ- ного та додаткового покарання. 27.08.2007 р. наказом 

голови Державної інспекції з карантину рослин України Я. звільнено із 

займаної посади на підставі п. 5 ст. 30 Закону України “Про державну службу”. 

Я. вирішив звернутися до суду, бо вважав наказ про звільнення незаконним, 

адже відповідно до ч. 3 ст. 88 КК України він не є особою, яка має судимості.  

За правилами якого процесуального акта розглядатиметься даний позов? 

Обґрунтуйте позицію суду щодо рішення по цій справі. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 1:  

Тематика рефератів: 

1. «Поняття адміністративно-процесуального права: зміст та загальні 

риси». 

2. «Основні напрямки розвитку адміністративно-процесуального 

права на сучасному етапі». 

3. «Адміністративно-процесуальне право зарубіжних країн». 

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

5. «Джерела адміністративно-процесуального права». 

6. «Адміністративний процес згідно положень Кодексу 

адміністративного судочинства України». 

7. «Особливості адміністративно-процесуального права». 

Індивідуальні завдання до Теми 1:  

Написати доповіді та виступити на практичному занятті: 

1. «Стадії адміністративного процесу». 

2. «Завдання адміністративного процесу». 

3. «Постанови пленуму Верховного Cуду України як джерело права». 

4. «Адміністративний процес згідно положень Кодексу адміністративного 

судочинства України». 
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ТЕМА 2. Система адміністративних судів. Конституційно-правовий статус. 
Реформування судоустрою 

Семінарське заняття № 2 – _2 год. 
План 

1.Історичний досвід формування адміністративної юстиції в Україні та 

зарубіжних країнах.  

2. Провадження адміністративної юстиції в Україні. 

3. Поняття адміністративного суду. Законодавче і нормативне 

врегулювання  діяльності адміністративних судів. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«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». 
 

Практичне заняття № 2 – _4 год. 
План 

1. Поняття, завдання та мета адміністративного судочинства. 

2. Організація діяльності адміністративних судів. 

3.Особливості реформування судоустрою. 

Вирішіть задачі: 

1.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 зарплату 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.  

Зробіть юридичний аналіз ситуації та підготуйте правову позицію. 

2.1 квітня 2006 р. П. звернулася до виконавчого комітету сільської ради зі 

скаргою з приводу користування земельною ділянкою, на якій розташований її 

будинок. Вона вважала, що сусід В. самовільно захопив частину її ділянки, а 

саме: він встановив межу між її земельною ділянкою і ділянкою його будинку 

на відстані 0,55 м. від її будівлі (хоча раніше вона дорівнювала 1 м.), в 

результаті чого  загальна площа її земельної ділянки зменшилась на 14,7 кв. м. 

Рішенням виконавчого комітету сільської ради від 5 квітня 2006 р. П. були 

встановлені саме ті межі ділянки, які на думку П. самовільно встановив її сусід. 

П. звернулась до районного суду з позовом про скасування зазначеного 

рішення. Районний суд відмовив П. у відкритті провадження в адміністративній 

справі, посилаючись на те, що справу не належить розглядати в порядку 

адміністративного судочинства. 

 Зробіть юридичний аналіз ситуації та підготуйте правову позицію. 
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3.Т. звернувся до окружного адміністративного суду з позовом про 

визнання незаконним рішення міської ради про відмову у звільненні його від 

сплати податку на землю. Окружний адміністративний суд своєю ухвалою 

відмовив у відкритті провадження в адміністративній справі, посилаючись на 

те, що справу не належить розглядати за правилами адміністративного 

судочинства, оскільки міська рада не є юридичною особою (юридичною 

особою є виконком цієї ради), а отже, відповідно до ч. 1 і 3 ст. 48 КАСУ вона не 

має адміністративної процесуальної правосуб’єктності. 

Зробіть юридичний аналіз ситуації та підготуйте правову позиції. 

4.Пенсіонер Т. звернувся до районного суду з позовом про зобов’язання 

виконавчого комітету сільської ради розглянути його заяву про виділення йому 

одноразової грошової допомоги для закупівлі дров на зиму і дати на неї 

відповідь. Виконком сільради просив у задоволенні позову відмовити і 

зазначив, що така заява Т. до нього не надходила. Суд запропонував 

виконавчому комітету подати журнал реєстрації звернень громадян, але той 

пропозицію суду проігнорував. Суд, пославшись на ч. 6 ст. 71 КАСУ, розглянув 

справу на підставі наявних матеріалів і відмовив у задоволенні позову, оскільки 

позивач не довів факту подання заяви. 

Зробіть юридичний аналіз ситуації та підготуйте правову позицію. 
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 2:  

Тематика рефератів: 

1. «Історичний досвід формування адміністративної юстиції в Україні». 

2.«Історичний досвід формування адміністративної юстиції в зарубіжних 

країнах». 

3.«Законодавче і нормативне врегулювання  діяльності адміністративних 

судів». 

4. «Система адміністративних судів». 

5. «Суди касаційної інстанції».  

6. «Реформування системи адміністративних судів України». 

7. «Запровадження Кодексу адміністративних процедур». 

 

Індивідуальні завдання до Теми 2:  

Написати доповіді та виступити на практичному занятті: 

1. «Місцеві загальні суди як адміністративні суди». 

2. «Окружні адміністративні суди». 

3. «Суди апеляційної інстанції». 

4. «Суди касаційної інстанції». 

5. «Правова основа діяльності адміністративних судів». 

6. «Відмінність структури від системи адміністративних судів». 
 
 

ТЕМА 3. Адміністративна юрисдикція та підсудність справ 
адміністративної юрисдикції. Розмежування юрисдикції (адміністративна, 

цивільна, господарська, кримінальна) 
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Семінарське заняття № 3 – _2 год. 
План 

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 адміністративної юрисдикції з цивільною та 

господарською юрисдикцією. 

5. Види підсудності адміністративних справ. 

 
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
"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”. 
 

Практичне заняття № 3– _4 год. 
План 

 
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. 

5. Розмежування адміністративної юрисдикції з кримінальною 

юрисдикцією. 

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 

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? 
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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. 

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. 
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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? 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 3:  
Тематика рефератів: 

1. «Правила предметної, територіальної та інстанційної підсудності». 

2. «Підсудність кількох пов’язаних вимог». 

3. «Підвідомчість адміністративних судів». 

4. «Особливості визначення підсудності». 

5. «Розмежування згідно Кодексу адміністративного судочинства 

підсудності справ адміністративної юрисдикції». 

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

юрисдикції адміністративних судів». 

 

Індивідуальні завдання до Теми 3:  

Написати доповіді та виступити на практичному занятті: 

1. «Передача адміністративної справи з одного адміністративного 

суду до іншого». 

2. «Компетенція адміністративних судів щодо вирішення 

адміністративних справ». 

3. «Розмежування згідно Кодексу адміністративного судочинства 

підсудності справ адміністративної юрисдикції». 

4. «Загальна характеристика предметної підсудності». 

5. «Загальна характеристика інстанційної підсудності». 

6. «Загальна характеристика територіальної підсудності». 
 
 

ТЕМА 4. Провадження в суді першої інстанції 
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Практичне заняття № 4 – _4 год. 
План 

1. Судовий розгляд справи. 

2. Залишення позовної заяви без розгляду. Зупинення провадження у 

справі. 

3. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних 

справ. 

4. Залишення без руху позовної заяви. Повернення позову.  

5.  Відмова     у відкритті провадження у справі. 

6. Строки звернення до адміністративного суду. 

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? 

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 
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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 

№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. 
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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? 

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). 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 4:  

Тематика рефератів: 

1. «Поняття та види учасників адміністративного судочинства». 
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2. «Характеристика процесуального статусу учасників 

адміністративного судочинства». 

3.  «Особливості фіксування судового процесу». 

4. «Процесуальні наслідки порушення викликів та повідомлення сторін». 

5. «Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в 

адміністративній справі». 

6. «Адміністративний позов». 

7. «Види позовів». 

8. «Особливості провадження у справах за зверненням органів доходів і 

зборів. Податкове подання». 

9. «Скорочене провадження щодо розгляду справ адміністративної 

юрисдикції». 

 

Індивідуальні завдання до Теми 4:  

Написати доповіді та виступити на практичному занятті: 

1. «Розмежування понять «суб’єкт адміністративного процесу» та 

«учасники адміністративного процесу». 

2. «Загальна характеристика суб’єктів адміністративного процесу». 

3.  «Право на судовий захист». 

4. «Право на звернення до адміністративного суду». 

5. «Форма та зміст адміністративного позиву». 

6. «Підготовче провадження». 

7. «Судовий розгляд справи». 

8. «Законність та обґрунтованість судового рішення». 

9. «Примирення сторін під час підготовчого провадження». 

10. «Судове доручення». 
 

ТЕМА 5. Перегляд судових рішень. Результати судово-правової реформи 
Семінарське заняття № 4 – _2 год. 

План 

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 і строки апеляційного оскарження. 

6. Порядок і строки касаційного оскарження. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«судове рішення», «апеляційне оскарження», «касаційна скарга», «система 

перегляду содового рішення», «законність», «обгрунтованість», «скасування 

судового рішення», «постанова суду», «ухвала суду», «судове провадження». 
 

Практичне заняття № 5 – _4 год. 
План 

 
1. Право на апеляційне оскарження. 
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2. Апеляційна скарга, вимоги до неї. 

3. Апеляційне оскарження. Предмет апеляційного оскарження. 

Підстави апеляційного оскарження. Відкриття апеляцційного провадження. 

4. Касаційне оскарження. Предмет касаційного оскарження. Підстави 

касаційного оскарження. Відкриття касаційного провадження. Порядок подання 

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

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? 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 5:  
Тематика рефератів: 

1. «Оскарження судових рішень» . 

2. «Апеляційне оскарження». 

3. «Касаційне оскарження». 

4.  «Повноваження суду апеляційної інстанції». 

5. «Повноваження суду касаційної інстанції». 

 

Індивідуальні завдання до Теми 5:  

Написати доповіді та виступити на практичному занятті: 

1. «Підготовка справи до апеляційного розгляду». 

2. «Межі перегляду судом апеляційної інстанції». 

3. «Апеляційний розгляд справи в порядку письмово провадження». 

4. «Касаційна скарга». 

5. «Касаційний розгляд справи в порядку письмово провадження». 

6. «Межі перегляду судом касаційної інстанції». 

7. «Підстави для провадження за ново виявленими обставинами». 
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ПИТАННЯ ДЛЯ 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. Поняття та види адміністративних процедур. 

8. Історичний досвід формування адміністративної юстиції в Україні та 

зарубіжних країнах.  

9. Провадження адміністративної юстиції в Україні. 

10. Законодавче і нормативне врегулювання  діяльності адміністративних 

судів. 

11. Адміністративні суди у судовій системі України. 

12. Система адміністративних судів. 

13. Визначення понять, наведених у Кодексі адміністративного 

судочинства України. 

14. Поняття юрисдикції адміністративних судів з вирішення 

адміністративних справ, їх загальні ознаки та відмінності. 

15. Виключення окремих категорій справ із юрисдикція адміністративних 

судів.  

16.   Поняття підсудності адміністративних справ. Юридичні ознаки та 

властивості визначення підсудності. 

17. Предметна підсудність адміністративних справ. Поняття та 

особливості. 

18. Територіальна підсудність адміністративних справ. Поняття та 

особливості.  

19.  Інстанційна підсудність адміністративних справ. Поняття та 

особливості. Підсудність кількох пов’язаних між собою вимог. 

20. Розмежування справ адміністративної юрисдикції з іншими 

юрисдикціями. 

21. Принципи адміністративного судочинства.  

22. Процесуальний статус сторін в судовому адміністративному процесі. 

Процесуальний статус третіх осіб в судовому адміністративному процесі.  

23. Процесуальний статус представників в судовому адміністративному 

процесі. 

24. Судові виклики та повідомлення.  

25. Фіксування судового процесу. 

26. Докази та доказування в адміністративному процесі. 

27. Строки в адміністративному процесі. 

28. Поняття та зміст адміністративного позову.  

29. Форма і зміст адміністративного позову. 

30. Позовні вимоги. 



 

 

22 

 

31. Відкриття провадження в адміністративній справі. 

32. Залишення без руху позовної заяви. Повернення позову. 

33. Відмова у відкритті провадження у справі. Закриття провадження у 

справі. 

34. Підготовче провадження під час розгляду справи адміністративної 

юрисдикції. 

35. Судовий розгляд справи по суті.  

36. Залишення позовної заяви без розгляду. Зупинення, закриття 

провадження у справі. 

37. Судові рішення в адміністративному судочинстві та порядок їх 

прийняття.  

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

прийняттям, проходженням та звільненням з публічної служби.  

39. Особливості провадження у справах за зверненням органів доходів і 

зборів. Податкове подання. 

40. Скорочене провадження щодо розгляду справ адміністративної 

юрисдикції. Поняття та зміст. 

41. Особливості провадження по виборчим справам, які розглядаються в 

адміністративних судах.  

42. Особливості провадження у справах щодо уточнення списку виборців. 

43. 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. 

44. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу. 

45. Судовий контроль за виконанням судових рішень. 

46. Виконання судових рішень в адміністративних справах. 

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

адміністративних справах. 

48. Набрання судовим рішенням законної сили. Негайне виконання 

судових рішень.  

49. Оскарження судових рішень. Апеляційне оскарження. 

50. Порядок і строки апеляційного оскарження в адміністративній справі. 

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

52. Касаційне оскарження. Підстави касаційного оскарження.  

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

касаційної скарги. 

54. Співвідношення судового та позасудового розгляду адміністративно-

правових спорів. 

55. Оскарження рішень, дій та бездіяльності органу державної виконавчої 

служби, приватного виконавця. 
 


