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ТЕМА 1. Поняття, особливості та структура адміністративного 

процесу 
 

Самостійне опрацювання 

План 

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

риси. 

2. Предмет та методи адміністравтиного процесу. 

3. Принципи адміністративно-процесуального права. 

4. Особливості адміністративно-процесуального права. 
 

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». 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 1:  
Теми для 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.  «Джерела адміністративно-процесуального права». 

5. «Адміністративний процес згідно положень Кодексу 

адміністративного судочинства України». 

6. «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». 

5. «Структура адміністративного процесу». 
 
 

ТЕМА 2. Адміністративно-процесуальні відносини та норми. Суб’єкти 
адміністративного процесу 

Самостійне опрацювання. 
План 

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

зверненнями громадян.  
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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. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«звернення», «форма звернення», «заява», «пропозиція», «скарга», 

«зауваження», «клопотання», «публічна інформація», «інформаційний запит», 

«анонімні звернення», «заявник», «відповідь», «попередня обробка», 

«резолюція», «особистий прийом», «конфіденційна інформація», «таємна 

інформація», «службова інформація», «публічна інформація». 

 
 

Практичне заняття. Самостійне опрацювання 
 

План 

1.Поняття та особливості адміністративно-процесуальних норм. 

2.Структура адміністративно-процесуальних норм. 

3. Поняття та зміст адміністративно-процесуальних відносин.  

4. Види адміністративно-процесуально норм. 

5. Суб’єкти адміністративного процесу. 

 

Вирішіть задачі: 

1. Шевчук В.М. звернулася до Павлоградського міськрайонного суду 

Дніпропетровської області з позовною заявою до Центрального об'єднаного 

управління Пенсійного фонду України в м. Дніпрі, в якій просить визнати 

протиправними дії Павлоградського об'єднаного управління Пенсійного фонду 

України Дніпропетровської області щодо відмови у виплаті раніше 

призупиненої пенсії за період з 01 березня 2016 року по 30 червня 2017 року та 

зобов'язати Павлоградське об'єднане управління Пенсійного фонду України 

Дніпропетровської області здійснити нарахування та виплату позивачу 

належної пенсії за період з 01 березня 2016 року по 30 червня 2017 року. Суд, 

звернувши увагу, що позов подано до неналежного відповідача, закрив 

провадження у справі. 
Чи звернувся Шевчук В.М. до належного відповідача? Якщо ні, до якого з 

об'єднаних управлінь Пенсійного фонду України в м. Дніпрі та 

Дніпропетровської області повинен був звернутись позивач? 

Чи вірно вчинив суд? Свою думку обґрунтуйте. 

2. Державний службовець Вітюк Р.М. протягом останніх 5 років. 

працював на посаді начальника юридичного відділу районної державної 

адміністрації. У січні 2018 р. головою цієї районної державної адміністрації 

Вітюк був притягнений до дисциплінарної відповідальності за порушення 

правил внутрішнього трудового розпорядку. Вітюк, не погодившись із наказом 



 

 

5 

 

про призначення йому дисциплінарної відповідальності, звернувся до суду із 

позовною заявою про скасування відповідного наказу, відповідачем в якій 

визначив начальника відділу добору кадрів районної державної адміністрації. 

Суд залишив позовну заяву Вітюка Р.М. без розгляду, посилаючись на невірно 

визначеного відповідача в позовній заяві. 

Хто повинен бути в даній ситуації відповідачем за позовною заявою? 

Чи обґрунтовано суд залишив позовну заяву без розгляду? 

3. Студент 4 курсу юридичного факультету вищого навчального 

закладу Ценько П.П. працював над науковою роботою з адміністративного 

права, яку він мав намір представити на конкурс. З метою отримання 

інформації, необхідної для виконання роботи, Ценько вирішив звернутися до 

Міністерства юстиції України із запитом, у якому просив повідомити його, які 

постанови Кабінету Міністрів України були оскаржені фізичними та/чи 

юридичними особами до суду впродовж 2016-2017 рр. через їх невідповідність 

законові. Через 10 днів студент отримав відповідь, що така інформація не може 

бути надана у зв’язку її секретністю. Ценько П.П., незадоволений відповіддю 

звернувся до суду із адміністративним позовом про оскарження рішення 

Міністерства юстиції України, у якому відповідачем вказав провідного 

юрисконсульта юридичного відділу Департаменту реєстрації та систематизації 

правових актів. 

Чи обґрунтовані позовні вимоги Ценько П.П.? 

Які дії повинен вчинити суд у даному випадку? 

4. Громадянин Медунов К.К. звернувся у сервісний центр МВС 

України у м. Києві із заявою дозволити йому пройти навчання та здати екзамен 

на отримання посвідчення водія. В процесі проходження медичної комісії 

з’ясувалось, що Медунов перебуває на обліку в місцевому 

психоневрологічному диспансері, через що в його проханні йому було 

відмовлено. Медунов К.К. оскаржив це рішення в місцевому адміністративному 

суді. 

Здійсніть юридичний аналіз вказаної ситуації.  

Вкажіть коло суб’єктів адміністративного процесу, які беруть участь у 

названих провадженнях, та визначте їх адміністративно-правовий статус.  

5. На основі аналізу провадження в справі щодо незаконного 

зберігання 17-річною особою наркотичних засобів в невеликих розмірах без 

мети збуту (ст. 44 КУпАП), де є батьки, захисник, поняті і експерт та інші 

учасники процесу, визначте види, роль та повноваження окремих осіб, що 

належать до групи  зацікавлених суб’єктів, а також групи суб’єктів, що 

сприяють адміністративному процесу. 
 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 2:  
Теми для рефератів 

1. «Поняття, види, структуру адміністративно-процесуальних норм»  

2. «Особливості адміністративно-процесуальних норм» 

3. «Поняття та особливості адміністративно-процесуальних відносин» 
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4. «Структура та ознаки адміністративно-процесуальних відносин» 

5. «Класифікація адміністративно-процесуальних відносин» 

6. «Поняття, особливості та класифікація адміністративного 

процесуального права» 

 

Індивідуальні завдання до Теми 2:  

  Написати доповіді та виступити з ними на практичному занятті: 

1. «Особливі риси структури адміністративно-процесуальної норми»  

2. «Основні передумови виникнення адміністративно-прцесуальних 

відносин» 

3. «Суб’єкти адміністративного процесуального права» 

4. «Адміністративно-процесуальна правоздатність та адміністративно-

процесуальна дієздатність» 

 
 
 

ТЕМА 3. Звернення громадян. Доступ до публічної інформації 

 
Семінарське заняття № 3 – 2 год. 

План 

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. 
 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«звернення», «форма звернення», «заява», «пропозиція», «скарга», 

«зауваження», «клопотання», «публічна інформація», «інформаційний запит», 

«анонімні звернення», «заявник», «відповідь», «попередня обробка», 

«резолюція», «особистий прийом», «конфіденційна інформація», «таємна 

інформація», «службова інформація», «публічна інформація». 

 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 3:  
Теми для рефератів 

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

зверненнями громадян»  

2. «Петиція як особливий вид звернення громадян» 

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

доступу громадянам до публічної інформації» 
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4. «Інформаційний запит щодо доступу до публічної інформації» 

5. «Особливості отримання відповіді на інформаційний запит» 

6. «Скарга: поняття та особливості» 

7. «Види доступу до публічної інформації» 

8. «Пропозиція: поняття та особливості» 
 
Індивідуальні завдання до Теми 3:  
Написати доповіді та виступити з ними на практичному занятті: 
1. «Поняття, види, загальні ознаки провадження за зверненнями 

громадян»  

2. «Петиція як особливий вид звернення громадян» 

3. «Доступ до публічної інформації.» 

4. «Особливості отримання відповіді на інформаційний запит» 

5. «Види доступу до публічної інформації» 

 

 

ТЕМА 4. Дисциплінарна відповідальність 
Практичне заняття.  Самостійне опрацювання 

 
План 

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). 

4. Підстави для притягнення державного службовця для притягнення 

дисциплінарної відповідальності. 

5. Обставини, що обтяжують або пом’якшують дисциплінарну 

відповідальність. 

6. Дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ. 

7. 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 
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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? 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 4:  
Теми для рефератів 

1. «Поняття, принципи, види та дисциплінарних проваджень». 

2. «Особливості дисциплінарних проваджень». 

3. «Особливості дисциплінарного провадження щодо прокурорів». 

4. «Особливості дисциплінарного провадження щодо суддів». 

5.  «Дисциплінарні провадження внаслідок несумісності». 

6. «Дисциплінарні стягнення , що застосовуються до службових осіб». 

Індивідуальні завдання до Теми 4:  

Написати доповіді та виступити на практичному занятті: 

1.  «Особливості дисциплінарних проваджень». 

2. «Особливості дисциплінарного провадження щодо прокурорів». 

3. «Особливості дисциплінарного провадження щодо суддів». 

4. «Особливості дисциплінарного провадження щодо адвокатів». 

5. «Дисциплінарні провадження внаслідок несумісності». 
 

 

ТЕМА 5. Правова основа діяльності адміністративних судів  
Самостійне опрацювання 

План 

1.Історичний досвід формування адміністративної юстиції в Україні та 

зарубіжних країнах.  

2.Правова основа діяльності адміністративних судів в Україні. 

3.Система адміністративної юстиції в Україні. 

4.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», «Верховний 

Суд», «апеляційна скарга», «касаційна скарга», «судова система», «окружний 

адміністративний суд». 
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Завдання для самостійної роботи до Теми 5:  
Теми для 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». 

 

Індивідуальні завдання до Теми 5:  

Написати доповіді та виступити на практичному занятті: 

1.  «Окружні адміністративні суди». 

2. «Суди апеляційної інстанції». 

3. «Суди касаційної інстанції». 

4. «Правова основа діяльності адміністративних судів». 

5. «Відмінність структури від системи адміністративних судів». 
 
 
 

ТЕМА 6. Адміністративне судочинство: загальні положення 
Семінарське заняття № 5– 2 год. 

План 

1. Право на звернення до суду та способи судового захисту. 

2. Принципи адміністративного судочинства.  

3. Форми адміністративного судочинства.  

4. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система. 

5. Історичні передумови становлення адміністративних судів. 

6. Становлення адміністративної юстиції в Україні. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

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

«третя особа в адміністративному судочинстві», «позов», «позовні вимоги», 

«відкриття провадження у справі», «підготовче провадження», «спрощене 

позовне провадження», «розумні строки», «суб’єкт владних повноважень». 
 

Практичне заняття  
ПЛАН 

1. Джерела права, які застосовуються судом. 

2. Відкритість інформації щодо справи. 

3. Справи незначної складності. 

4. Основні положення досудового врегулювання спорів 

5. Право на перегляд справи та оскарження судового рішення. 
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6. Правнича допомога при вирішенні справ в адміністративному суді. 

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. 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? 

4. 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? 

5. 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? 

6. 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 
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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?  

7. 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?  
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 6:  
Теми для рефератів 

1. «Призначення Кодексу адміністративного судочинства України» 

2. «Способи судового захисту». 

3. «Верховенство права, як один з головних принципів 

адміністративного судочинства». 

4. «Загальна характеристика спрощеного позовного провадження». 

5. «Форми адміністративного судочинства». 

 

Індивідуальні завдання до Теми 6:  

Написати доповіді та виступити на практичному занятті: 

1. «Право на звернення до адміністративного суду». 

2. «Досудове врегулювання спорів: поняття та основні положення». 

3. «Обов’язковістьсудових рішень». 

4. «Правнича допомога при вирішенні справ в адміністративному 

судочинстві». 

5. «Законність та обґрунтованість судового рішення». 
 
 

ТЕМА 7. Виконавче провадження 
Практичне заняття.  

Самостійне опрацювання 
. 

План 

1. Загальні умови та порядок здійснення виконавчого провадження.  

2. Фінансування виконавчого провадження. 

3. Розподіл стягнення з боржника грошових сум. 

4. Порядок звернення стягнення на майно. 

5. Виконання рішень немайнового характеру. 

6. Оскарження рішень, дій  або бездіяльності виконавців та посадових 

осіб органів державної виконавчої служби. 

Вирішіть задачі: 
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1. Через тиждень після завершення судового розгляду (за 

адміністративним позовом) громадянина Макаренко В.А., до його оселі завітав 

помічник судді Войтенко М.М., який повідомив, що прийшов вилучити майно, 

яке незаконно перебуває у Макаренко В.А., і щодо якого є рішення суду на 

вилучення. 

Громадянин Макаренко подав скаргу на дії помічника судді Войтенка, 

при чому у скарзі, Макаренко наголошував на тому, що у зв’язку із тим, що 

справа була на розгляді у тому ж районному суді, де працює помічник, у діях 

зазначеної особи відсутня об’єктивність. 

Чи правомірні дії Войтенка? Вирішіть справу.  

2. Приватний виконавець Краніковецький Л.О. при виконанні своїх 

обов’язків, звернувся із відповідними вимогами до народного депутата Ярового 

Н.О. на підставі виконавчого листа. Народний депутат Яровий, заперечував 

проти вимог та дій виконавця, пояснюючи це тим, що він має відповідний 

статус, а через це, приватні виконавці, і Краніковецький, зокрема – не мають 

права вимагати виконання рішень у осіб із його статусом, тобто – у нього, 

народного депутату України. 

Чи обов’язкові до виконання вимоги приватних виконавців щодо осіб, які 

мають спеціальний правовий статус? Вирішіть справу. 

3. Державний виконавець Гонор О.О., відкрив провадження за 

виконавчим документом громадянина Лугова Ф.І. Громадянин Лугов, в свою 

чергу попросив державного виконавця надіслати йому копію постанови про 

відкриття провадження на адресу його проживання. Державний виконавець 

відмовив Лугову, пояснюючи це тим, що такий порядок не передбачений ані 

при відкритті провадження, ані на стадії вжиття певних заходів, однак Гонор 

може це зробити власноруч, за невелику «винагороду». Лугов обурився та 

оскаржив дії Гонора. 

Чи зобов’язаний Гонор відправити копії Лугова? Якщо так, то у який 

термін та на підставі чого?  

Який порядок вирішення цього питання на стадії відкриття 

провадження? 

4. Громадянин Сомов звернувся до державної виконавчої служби із 

проханням вжити заходів у межах чинного законодавства, щодо виконання 

рішення Європейського суду з прав людини на його користь, пред’явивши при 

цьому окремі документи. Посадові особи державної виконавчої служби 

відмовили Сомову, мотивуючи це тим, що рішення Європейського суду з прав 

людини не є виконавчим документом на території України, а тому не підлягає 

виконанню у спосіб, який передбачено для інших документів. Громадянин 

Сомов оскаржив відмову посадовців. 

Чи підлягає рішення Європейського суду з  прав  людини виконанню на 

території України?  

Чи є рішення Європейського суду з  прав  людини виконавчим 

документом? 

5. Зотова звернулася в державну виконавчу службу із заявою про 

видачу копії втраченого судового провадження. У своєї заяві вона вказала, що 
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частина судового провадження була загублена разом із паспортом та іншими 

документами, про що Зотова повідомила в органи Національної поліції у той же 

день. 

Чи підлягає задоволенню заява Зотової?  

Визначте процесуальний порядок відновлення повністю або частково 

втраченого судового провадження в адміністративній справі. 
 
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 7:  
Теми для рефератів 

1. «Правова  основа виконавчого провадження». 

2. «Поняття та особливості виконачого провадження». 

3. «Учасники виконавчого провадженні». 

4. «Загальні умови та порядок здійснення виконавчого провадження». 

5. «Виконання рішень немайнового характеру». 

 

Індивідуальні завдання до Теми 7:  

Написати доповіді та виступити на практичному занятті: 

1. «Строки у виконавчому провадженню». 

2. «Порядок здійснення виконавчого провадження». 

3. «Фінансування виконавчого провадження». 

4. «Оскарження рішень, дій чи бездіяльності виконавців». 
 
 

 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

 
Рекомендована література до Теми 1:  
Основні нормативні акти: 
 
1. Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами і допов.). 

Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141; 

2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. Офіційний 

вісник України. 2008. № 93. 

3. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 

року.  Відомості Верховної Ради УРСР. 1990. № 31. Ст. 429  

4. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року 

(зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35, 35-36, 37. 

Ст. 446 

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 

1984 року (зі змінами і допов.) Відомості Верховної Ради України. 1984. № 51. 

Ст. 1122. 

Підручники: 
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6. Педько Ю.С. Становлення адміністративної юстиції в Україні: 

монографія. К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2003. 

208 с. 

7. Посібник з основ адміністративного судочинства (для юридичних 

факультетів та юридичних клінік): навч.посібник. К., 2006. 126. 

8. Мармазов В. Є. Рада Європи: політико-правовий механізм інтеграції : 

навч.посібник. К. : Юридична книга, 2000. 472 с.  

9. Муніципальне право України : підручник . К. : Юрінком Інтер, 2006. 

592 с. 

10. Муніципальне право України : підручник. X. : Одіссей, 2008. 528 с.  

11. Фрицький О. Ф. Конституційне право України : підручник. К. : 

Юрінком Інтер, 2006. 512 с. 

12. Чушенко В. І. Конституційне право України : підручник. К. : Ін Юре, 

2009.  547 с.  

13. Шляхтун П. П. Конституційне право України : підручник. К. : Освіта 

України ; КНТ, 2008. 592 с. 

 

 
Рекомендована література до Теми 2:  
Основні нормативні акти: 
 
1. Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами і допов.). 

Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141; 

2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. Офіційний 

вісник України. 2008. № 93. 

3. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 

року.  Відомості Верховної Ради УРСР. 1990. № 31. Ст. 429  

4. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року 

(зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35, 35-36, 37. 

Ст. 446 

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 

1984 року (зі змінами і допов.) Відомості Верховної Ради України. 1984. № 51. 

Ст. 1122. 

Підручники: 
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1. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О. Адміністративно-процесуальне 

право України: підручник. К.: Атіка, 2007. 416 с. 

2. 5.Бевзенко В.М. Адміністративні суди України: навчальний  

посібник. К.: Алерта; КНТ, 2006. 271 с. 

3. 6.Основи адміністративного судочинства та адміністративного 

права: навч. посібник. Київ, 2006. 395 с. 

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

процес України: навчальний посібник. Київ: Прецедент, 2007. 613 с. 

5. Адміністративна юстиція: європейський досвід та пропозиції для 

України : авт.-упоряд. К. : Факт, 2003.  514 с.           

6. Педько Ю.С. Становлення адміністративної юстиції в Україні: 

монографія. К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2003. 

208 с. 

7. Посібник з основ адміністративного судочинства (для 

юридичних факультетів та юридичних клінік): навч.посібник. К., 2006. 126. 

8. Мармазов В. Є. Рада Європи: політико-правовий механізм 

інтеграції : навч.посібник. К. : Юридична книга, 2000. 472 с.  

9. Муніципальне право України : підручник . К. : Юрінком Інтер, 

2006. 592 с. 

10. Муніципальне право України : підручник. X. : Одіссей, 2008. 528 

с.  

11. Фрицький О. Ф. Конституційне право України : підручник. К. : 

Юрінком Інтер, 2006. 512 с. 

12. Чушенко В. І. Конституційне право України : підручник. К. : Ін 

Юре, 2009.  547 с.  

13. Шляхтун П. П. Конституційне право України : підручник. К. : 

Освіта України ; КНТ, 2008. 592 с. 

 

 
Рекомендована література до Теми 3:  
Основні нормативні акти: 
 
1. Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами і допов.). 

Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141; 

2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. 

Офіційний вісник України. 2008. № 93. 

3. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 

року.  Відомості Верховної Ради УРСР. 1990. № 31. Ст. 429  

4. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 

року (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35, 35-

36, 37. Ст. 446 

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 

1984 року (зі змінами і допов.) Відомості Верховної Ради України. 1984. № 51. 

Ст. 1122. 

6. Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 07 червня 2018 
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року. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 24 . Ст. 212  

7. Про Вищу раду правосуддя : Закон України від 21 грудня 2016 року 

(зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2017. № 7-8. Ст. 50. 

8. Про виконавче провадження: Закон України від 02 чераня 2016 

року. Офіційний вісник України [Електронний ресурс]. Режим доступу : 

http://www.zakon.rada.gov.ua 

9. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 

2011 року. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 314  

10. Про звернення громадян: Закон України від 12 жовтня 1996. 

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

 

Підручники: 

1. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О. Адміністративно-процесуальне право 

України: підручник. К.: Атіка, 2007. 416 с. 

2. 5.Бевзенко В.М. Адміністративні суди України: навчальний  

посібник. К.: Алерта; КНТ, 2006. 271 с. 

3. 6.Основи адміністративного судочинства та адміністративного 

права: навч. посібник. Київ, 2006. 395 с. 

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

процес України: навчальний посібник. Київ: Прецедент, 2007. 613 с. 

5. Адміністративна юстиція: європейський досвід та пропозиції для 

України : авт.-упоряд. К. : Факт, 2003.  514 с.           

6. Педько Ю.С. Становлення адміністративної юстиції в Україні: 

монографія. К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2003. 

208 с. 

7. Посібник з основ адміністративного судочинства (для юридичних 

факультетів та юридичних клінік): навч.посібник. К., 2006. 126. 

8. Мармазов В. Є. Рада Європи: політико-правовий механізм 

інтеграції : навч.посібник. К. : Юридична книга, 2000. 472 с.  

9. Муніципальне право України : підручник . К. : Юрінком Інтер, 

2006. 592 с. 

10. Муніципальне право України : підручник. X. : Одіссей, 2008. 528 с.  

11. Фрицький О. Ф. Конституційне право України : підручник. К. : 

Юрінком Інтер, 2006. 512 с. 

12. Чушенко В. І. Конституційне право України : підручник. К. : Ін 

Юре, 2009.  547 с.  

13. Шляхтун П. П. Конституційне право України : підручник. К. : 

Освіта України ; КНТ, 2008. 592 с. 

14. Картузова І.О. Адміністративне процесуальне право України : 

навч.-метод. посіб. К. : Фенікс, 2016. 400 с. 

15. Писаренко Н.Б. Адміністративне судочинство : навч. посіб. Х. : 

Право, 2016. 312 с. 

16. Коломоєць Т.О. , Колпаков В.К. Судовий розгляд справ про 

адміністративні правопорушення : навч. посіб. К. : Юрінком Інтер, 2016.    544 

с. 

http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://mybook.biz.ua/?mode=book&author_id=2005
http://mybook.biz.ua/?mode=book&author_id=19215
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17. Богуцький В. В. Провадження у справах про адміністративні 

правопорушення : навч. посіб. Х. : Юрайт, 2013. 224 с. 

Руснак Ю.І. Захист в адміністративному процесі : практ. посіб. К. : Центр учб. 

літ., 2013. 352 с. 

 
Рекомендована література до Теми 4:  
Основні нормативні акти: 
 
1. Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами і допов.). 

Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141; 

2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. Офіційний 

вісник України. 2008. № 93. 

3. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року.  

Відомості Верховної Ради УРСР. 1990. № 31. Ст. 429  

4. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року 

(зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35, 35-36, 37. 

Ст. 446 

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 

року (зі змінами і допов.) Відомості Верховної Ради України. 1984. № 51. 

Ст. 1122. 

6. Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 07 червня 2018 

року. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 24 . Ст. 212  

7. Про Вищу раду правосуддя : Закон України від 21 грудня 2016 року (зі 

змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2017. № 7-8. Ст. 50. 

8. Про виконавче провадження: Закон України від 02 чераня 2016 року. 

Офіційний вісник України [Електронний ресурс]. Режим доступу : 

http://www.zakon.rada.gov.ua 

9. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 

року. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 314  

10. Про звернення громадян: Закон України від 12 жовтня 1996. 

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

Підручники: 

 

1. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права: 

навч. посібник. Київ, 2006. 395 с. 

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

України: навчальний посібник. Київ: Прецедент, 2007. 613 с. 

3. Адміністративна юстиція: європейський досвід та пропозиції для 

України : авт.-упоряд. К. : Факт, 2003.  514 с.           

4. Педько Ю.С. Становлення адміністративної юстиції в Україні: 

монографія. К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2003. 

208 с. 

5. Посібник з основ адміністративного судочинства (для юридичних 

факультетів та юридичних клінік): навч.посібник. К., 2006. 126. 

http://www.zakon.rada.gov.ua/
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6. Коломоєць Т.О. , Колпаков В.К. Судовий розгляд справ про 

адміністративні правопорушення : навч. посіб. К. : Юрінком Інтер, 2016.    544 

с. 

7. Богуцький В. В. Провадження у справах про адміністративні 

правопорушення : навч. посіб. Х. : Юрайт, 2013. 224 с. 

8. Руснак Ю.І. Захист в адміністративному процесі : практ. посіб. К. : 

Центр учб. літ., 2013. 352 с. 

9. Бараннік Р. В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України 

: навч. посіб. К. : КНТ, 2011. 352 с. 

10. Русанова В. Б. Право на оскарження в суді постанови у справі про 

адміністративне правопорушення (сутність, гарантії та порядок реалізації) : 

монографія . Х. : Право, 2016. 148 с. 

 
Рекомендована література до Теми 5:  
Основні нормативні акти: 
 
1. Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами і допов.). 

Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141; 

2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. Офіційний 

вісник України. 2008. № 93. 

3. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року.  

Відомості Верховної Ради УРСР. 1990. № 31. Ст. 429  

4. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року 

(зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35, 35-36, 37. 

Ст. 446 

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 

року (зі змінами і допов.) Відомості Верховної Ради України. 1984. № 51. 

Ст. 1122. 

6. Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 07 червня 2018 

року. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 24 . Ст. 212  

7. Про Вищу раду правосуддя : Закон України від 21 грудня 2016 року (зі 

змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2017. № 7-8. Ст. 50. 

8. Про виконавче провадження: Закон України від 02 чераня 2016 року. 

Офіційний вісник України [Електронний ресурс]. Режим доступу : 

http://www.zakon.rada.gov.ua 

9. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 

року. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 314  

10. Про звернення громадян: Закон України від 12 жовтня 1996. 

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

Підручники: 

1. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О. Адміністративно-процесуальне право 

України: підручник. К.: Атіка, 2007. 416 с. 

2. 5.Бевзенко В.М. Адміністративні суди України: навчальний  посібник. 

К.: Алерта; КНТ, 2006. 271 с. 

http://mybook.biz.ua/?mode=book&author_id=2005
http://mybook.biz.ua/?mode=book&author_id=19215
http://www.zakon.rada.gov.ua/
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3. 6.Основи адміністративного судочинства та адміністративного права: 

навч. посібник. Київ, 2006. 395 с. 

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

України: навчальний посібник. Київ: Прецедент, 2007. 613 с. 

5. Адміністративна юстиція: європейський досвід та пропозиції для 

України : авт.-упоряд. К. : Факт, 2003.  514 с.           

6. Педько Ю.С. Становлення адміністративної юстиції в Україні: 

монографія. К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2003. 

208 с. 

7. Посібник з основ адміністративного судочинства (для юридичних 

факультетів та юридичних клінік): навч.посібник. К., 2006. 126. 

8. Мармазов В. Є. Рада Європи: політико-правовий механізм інтеграції : 

навч.посібник. К. : Юридична книга, 2000. 472 с.  

9. Муніципальне право України : підручник . К. : Юрінком Інтер, 2006. 

592 с. 

10. Муніципальне право України : підручник. X. : Одіссей, 2008. 528 с.  

11. Фрицький О. Ф. Конституційне право України : підручник. К. : 

Юрінком Інтер, 2006. 512 с. 

12. Чушенко В. І. Конституційне право України : підручник. К. : Ін Юре, 

2009.  547 с.  

13. Шляхтун П. П. Конституційне право України : підручник. К. : Освіта 

України ; КНТ, 2008. 592 с. 

14. Картузова І.О. Адміністративне процесуальне право України : навч.-

метод. посіб. К. : Фенікс, 2016. 400 с. 

15. Писаренко Н.Б. Адміністративне судочинство : навч. посіб. Х. : Право, 

2016. 312 с. 

16. Коломоєць Т.О. , Колпаков В.К. Судовий розгляд справ про 

адміністративні правопорушення : навч. посіб. К. : Юрінком Інтер, 2016.    544 

с. 

17. Богуцький В. В. Провадження у справах про адміністративні 

правопорушення : навч. посіб. Х. : Юрайт, 2013. 224 с. 

18. Руснак Ю.І. Захист в адміністративному процесі : практ. посіб. К. : 

Центр учб. літ., 2013. 352 с. 

 
Рекомендована література до Теми 6:  
Основні нормативні акти: 
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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. Система джерел адміністративно-процесуального права.  

8. Система та структура адміністративно-процесуального права. 

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. 
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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. Законодавче і нормативне врегулювання  діяльності адміністративних 

судів. 

24. Адміністративні суди у судовій системі України. 

25. Система адміністративних судів. 

26. Визначення понять, наведених у Кодексі адміністративного 

судочинства України. 

27. Поняття юрисдикції адміністративних судів з вирішення 

адміністративних справ, їх загальні ознаки та відмінності. 

28. Поняття та структура адміністративно-процесуальних норм. 

29. Види адміністративно-процесуальних норм. 

30. Поняття, зміст та види адміністративно-процесуальних відносин. 

31. Суб’єкти адміністративно-процесуального права. 

32. Поняття підсудності адміністративних справ. Юридичні ознаки та 

властивості визначення підсудності. 

33. Предметна підсудність адміністративних справ. Поняття та 

особливості. 

34. Територіальна підсудність адміністративних справ. Поняття та 

особливості.  

35.  Інстанційна підсудність адміністративних справ. Поняття та 

особливості. Підсудність кількох пов’язаних між собою вимог. 

36. Розмежування справ адміністративної юрисдикції з іншими 

юрисдикціями. 

37. Принципи адміністративного судочинства.  

38. Процесуальний статус сторін в судовому адміністративному процесі. 

Процесуальний статус третіх осіб в судовому адміністративному процесі.  

39. Процесуальний статус представників в судовому адміністративному 

процесі. 

40. Судові виклики та повідомлення.  

41. Фіксування судового процесу. 

42. Докази та доказування в адміністративному процесі. 

43. Строки в адміністративному процесі. 

44.Правові засади діяльності адміністративних судів. 

45. Основи побудови системи судоустрію. 

46. Поняття та особливості адміністративного судочинства. 

47.Класифікація нормативно-правових актів, що спрямовані на 

організацію діяльності адміністративних судів. 

48. Історичні передумови становлення адміністративних судів. 

49. Становлення адміністративної юстиції в Україні. 

50. Поняття суб’єкта владних повноважень. 
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51. Способи судового захисту. 

52. Право на хвернення до суду. 

53. Принципи адміністративного судочинства. 

54. Завдання та основні засади адміністративного судочинства. 

55. Форми адміністративного судочинства. 

56. Правнича допомога при вирішенні справ в адміністративному 

судочинстві. 

57. Досудове врегулювання спорів: поняття та основні положення. 

58. Мова судочинства та діловодства в адміністративних судах.  

59. Поняття, правова основа та ознаки виконавчого провадження.  

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

61. Види виконавчих документів у виконавчому провадженні.  

62. Оскарження рішень, дій та бездіяльності органу державної виконавчої 

служби, приватного виконавця. 

63. Строки у виконавчому провадженню. 

64. Порядок здійснення виконавчого провадження. 

65. Порядок звернення стягнення на майно боржника. 

66. Виконання рішень немайнового характеру. 

67. Відповідальність у виконавчому провадженню. 
 


