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Передмова 
 

Програма дисципліни «Адміністративне судочинство» 

передбачає вивчення студентами поняття, ознак та функцій 

адміністративної юрисдикції, завдань та принципів 
адміністративного судочинства, загальних засад та стадій 

провадження в адміністративних судах. 

 

Метою вивчення дисципліни є одержання студентами знань з 
питань адміністративної юрисдикції, отримання навиків роботи в 
процесі адміністративного судочинства та вміння їх практичного 

застосовування. 
Завданням вивчення дисципліни є формування у майбутніх 

фахівців знань про: 

• поняття та завдання адміністративного судочинства; 
• принципи адміністративного судочинства; 
• організацію адміністративного судочинства; 
• статус учасників адміністративного процесу; 

• навчити студентів загальним засадам провадження в 
адміністративному суді;  

• суть адміністративної юрисдикції;  
• її відмінність від інших видів юрисдикційної діяльності;  

Адміністративне судочинство 

Конституційне 
право 

Адміністративне 
право 

Судові та 
правоохоронні 

органи 
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• особливості адміністративного судочинства.  
та вмінь: 

� складати процесуальні документи в порядку 

адміністративного судочинства; 
� давати правову характеристику конкретних ситуацій в 

процесі;  
� аналізувати адміністративно-правові акти.  

1. Опис навчальної дисципліни та її структура 

1.1 Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

напрям підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характерис

тика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма навчання 

 

Кількість 
кредитів – 4 

Галузь знань 
0304 «Право» 

Нормативна 
навчальна 
дисципліна 

Напрям підготовки 

6.030401 «Право» 

Модулів – 1  

 

 

Рік 

підготовки: 2 курс 
Змістових 

модулів – 2 

Семестр 5. 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання – 

Лекції – 44 

год. 

Загальна 
кількість годин – 144. 

Практичні  - 
22 год. 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання:  
аудиторних – 3 

самостійної 
роботи студента – 3 

Лабораторні 
- -год. 

Самостійна 
робота – 78 год. 

Індивідуаль
ні - - год. 

Вид 

контролю – 

екзамен 
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Відповідно до ст.7 КАС  одним з основних принципів 
адміністративного судочинства є обов’язковість судових рішень(п. 7 

ст.7), що реалізується шляхом їх виконання. Є три види строків 
набрання чинності рішенням одразу після його оголошення, - з 
моменту його прийняття, - якщо протягом певного строку воно не було 

оскаржено. Авторитет судового рішення, а також застереження 
законодавця відносно юридичної відповідальності за його невиконання 
сприяє добровільному виконанню цього рішення.   

Студентам слід звернути увагу на те, що рішення суду може 
виконуватися у добровільному чи примусовому порядку. 

Примусове виконання рішення суду здійснюється відповідно до 

Закону України «Про виконавче провадження». 

 

Теми доповідей 

1. Загальна характеристика оскарження та перевірки судових 

рішень, що не набрали законної сили. 

2.  Підстави і порядок застосування заходів процесуального 

примусу, їх характеристика. 
 

Нормативні акти та література:[5, 23-33, 53] 

 

3. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання може полягати у 
виконання таких видів робіт: 

• пошук, підбір та огляд літературних джерел, які не вказані у 

списку рекомендованої літератури до семінарських занять; 
• аналітичний огляд наукових публікацій в періодичних 

виданнях; 

• написання наукової роботи та участь у наукових конференціях 

студентів. 
Контроль за виконанням роботи може здійснюватись в наступних 

формах: розгляд підготовлених матеріалів та обговорення отриманих 

результатів під час семінарських занять, консультування, на засіданнях 

студентського гуртка. 
 

5. Рекомендована література 

Нормативно-правові акти 

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 

1996. - №30. - Ст. 141.  
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1.2. Тематика практичних занять 

 
Назва теми К

-сть 

годин 

Модуль 1  

Загальна частина адміністративного судочинства   

Тема 1: Становлення адміністративної юстиції  1 

Тема 2: Поняття і завдання адміністративного 

судочинства в Україні 
1 

Тема 3: Принципи адміністративного судочинства 1 

Тема 4: Поняття та правова природа судового 

адміністративного процесу 

1 

Тема 5: Адміністративний спір як предмет розгляду 

адміністративних судів 

1 

Тема 6: Організація адміністративних судів в Україні 1 

Тема 7: Підсудність справ адміністративним судам 1 

Тема 8: Процесуальні строки та судові витрати в 

адміністративному процесі. 
1 

Тема 9: Докази в судовому адміністративному процесі: 
поняття доказу і доказування   

1 

0 

Тема 10: Суд як орган, уповноважений розглядати 

справи адміністративної юрисдикції та учасники судового 

адміністративного процесу 

1 

1 

Тема 11: Сторони в судовому адміністративному 

процесі та органи та особи, яким законом надано право 

захищати права, свободи та інтереси інших осіб. 

2 

2 

Разом  1

1 

3 

МОДУЛЬ 2. Особлива частина адміністративного права.  1 

4 

Тема 12: Відкриття провадження в адміністративній 

справі 
1 

5 

Тема 13: Підготовче провадження 1 

6 

Тема 14. Судовий розгляд справи 1 

7 

Тема 15: Судові рішення суду першої інстанції 1 
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8 

Тема 16: Особливості провадження в адміністративних 

справах, що виникають у виборчому процесі та в процесі 
референдумів. 

1 

9 

Тема 17: Особливості провадження у справах про 

обмеження усунення обмежень щодо реалізації права на 
мирні зібрання. 

1 

0 

Тема 18: Апеляційне провадження в адміністративних 

справах  

1 

1 

Тема 19: Касаційний перегляд судових рішень    1 

2 

Тема 20: Провадження за винятковими обставинами 0

,5 

3 

Тема 21: Провадження за нововиявленими обставинами 0

,5 

4 

Тема 22: Виконання судових рішень в адміністративних 

справах. 

1 

Разом  2

2 

1.3. Контрольні заходи та засоби діагностики 
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться у формах: 

-   оцінювання індивідуальної роботи студента; 
- усного опитування на практичних заняттях, оцінки 

розв’язання ситуаційних завдань та участі у  обговоренні 
проблемних питань; 

- виконання поточних контрольних робіт за темами змістових 

модулів. 
1.4. Критерії та шкала оцінювання 

Основними критеріями, що характеризують рівень 
компетентності студента при оцінюванні результатів поточного 

контролю з навчальної дисципліни «Адміністративне судочинство» 

є: 
- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, 

передбачених робочою програмою навчальної дисципліни; 

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; 

- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозвяку і 
розвитку; 
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визнана Україною,  такими, що порушують міжнародні зобов’язання 
України.  

Слід пам’ятати, що відповідно до розділу 4 глави 4 ст.ст. 245 – 

253 КАС України постанова або ухвала суду, що набрала законної 
сили, може бути переглянута у зв’язку з нововиявленими обставинами.  

 

Тема: Провадження за  нововиявленими обставинами  

1. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.  

2. Порядок перегляду рішень за нововиявленими обставинами. 

3. Види судових рішень за наслідками провадження за 
нововиявленими обставинами. 

 

Методичні рекомендації 

Підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими 

обставинами вважаються: 1) істотні для справи обставини, що не були 

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, що потягли за собою 

ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення;  3) 

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

вчинені 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. 

 

Тема: Виконання судових рішень в адміністративних справах 

1. Набрання законної сили постановами та ухвалами суду. 

2. Порядок виконання судових рішень в адміністративних 

справах.  

3. Звернення судових рішень в адміністративних справах до 

примусового виконання.  
4. Примирення сторін у процесі виконання. Відстрочення і 

розстрочення виконання, зміна чи встановлення способу і порядку 

виконання судового рішення.  
 

Методичні рекомендації 
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Необхідність перегляду рішень і ухвал у касаційній інстанції 
обумовлена тим, що не всі порушення закону, допущені судами першої 
інстанції, усуваються судом другої (апеляційної) інстанції, вони 

почасти самі допускають помилки при постановленні рішень по 

справам.   

Касаційне провадження складається з таких частин: 1) порушення 
касаційного розгляду адміністративної справи; 2) підготовка 
адміністративної справи до касаційного розгляду; 3) касаційний 

розгляд адміністративної справи у судовому засіданні.  
 

Теми доповідей 

1. Проблеми встановлення обґрунтованості, доцільності і 
безсторонності рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень. 
2.  Адміністративна юстиція як інститут судового захисту. 

 

Нормативні акти та література:[23-33] 

 

Практичне заняття № 11 

Тема: Провадження за винятковими та нововиявленими 

обставинами  

 

1. Перегляд судових рішень за винятковими обставинами. 

Підстави для провадження за винятковими обставинами.  

2. Порядок провадження за винятковими обставинами.  

3. Повноваження Верховного Суду України за наслідками 

провадження за винятковими обставинами.  

 

Методичні рекомендації 

Необхідно пам’ятати, що різновидом касаційного провадження є 
перегляд судових рішень за винятковими обставинами, зміст та 
особливості якого закріплені розділом 4 главою 3 ст. 235 – 244 КАС 

України.  

Відповідно до ст. 235 КАС України судові рішення за 
винятковими обставинами переглядає Верховний Суд України.  

Відповідно до ст. 237 КАС України підставами відкриття провадження 
за винятковими обставинами є: 1) неоднакове застосування судом 

(судами)  касаційної інстанції однієї й тієї ж норми права; 2) визнання 
судових рішень міжнародною судовою установою, юрисдикція якої 
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- характер відповідей на поставленні питання (чіткість, 
логічність, лаконічність, послідовність тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під час 
розв’язання практичних занять; 

- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у 

розрахунку від 0 до 60 балів. Основними методами оцінювання є:  
• аналіз усних відповідей;  

• виконання практичних завдань. 
Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими 

критеріями (у % від кількості балів, виділених на завдання із 
заокругленими до цілого числа): 

0% - завдання не виконано; 

40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані 
і не конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі 
недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 
підготовлено з незначним відхиленням від вимог; 

 80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 
окремі несуттєві недоліки несистемного характеру; 

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

Шкала оцінювання:  

 

 

 

Кількість набраних 

балів студентом 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 балів Відмінно 

82-89 балів 
Добре 

74-81 балів 
64-73 балів 

Задовільно 
60-63 балів 

35-59 балів 
Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

1-34 балів 
Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням курсу 
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2. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

МОДУЛЬ 1 

Практичне заняття № 1 

Тема: Становлення адміністративної юстиції в Україні  
 

1. Поняття та сутність адміністративної юстиції. 
2. Основні моделі адміністративної юстиції. 
3. Історія становлення адміністративної юстиції в Україні. 

 

Методичні рекомендації 

Студентам  слід звернути увагу на те, що до сьогодні ще не існує 
єдиного підходу до визначення поняття адміністративної юстиції. В 

юридичній літературі існують три основні тенденції, відповідно до 

яких вона розуміється як: особливий порядок вирішення 
адміністративно-правових спорів судами та іншими уповноваженими 

на те державними органами; самостійна галузь правосуддя, ціллю якої 
є вирішення судами спорів між громадянами та органами управління 
(адміністрацією) або між самими органами управління (тобто 

адміністративне судочинство); система спеціалізованих судів або 

спеціалізованих судових підрозділів, які здійснюють адміністративне 
судочинство. Виділяють чотири основних моделі адміністративної 
юстиції: адміністративна (французька, управлінська), адміністративно-

судову (німецьку), квазісудову (англосаксонська, англо-американська) 
та загальносудову. 

Вивчаючи питання історії становлення адміністративної юстиції 
в Україні слід звернути увагу на розвиток судової системи на рубежі 
XVIII-XIX століть в Російський та Австро-угорській імперіях. У 1992 

році було прийнято Концепцію судово-правової реформи, яка 
задекларувала створення адміністративних судів. Конституція України 

закріпила функцію судового контролю у формі адміністративної 
юстиції як невід’ємну складову судової влади поряд з іншим основним 

чинником - правосуддям. Концепцією адміністративної реформи (1998 

рік) обґрунтовано роль адміністративної юстиції як форми судового 

контролю за діяльністю органів державної виконавчої влади. Мала 
судова реформа (2001 рік) та Закон України «Про судоустрій України» 

(2002 рік) на законодавчому рівні визначили: існування 
адміністративної юстиції.  На виконання положень зазначеного Закону 

01.10.2002 р. Указом Президент України утворено Вищого 

адміністративного суду України. Важливим етапом становлення 
адміністративної юстиції стало прийняття 06 липня 2005 року Кодексу 
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Нормативні акти та література:[23-33, 48] 

 

Практичне заняття № 10 

Тема: Апеляційне провадження в адміністративних справах 

  

1. Право на апеляційне оскарження.  
2. Апеляційна скарга. 
3. Апеляційний розгляд справи в судовому засіданні. 
4. Повноваження суду апеляційної інстанції. 
5. Судові рішення суду апеляційної інстанції. 

 

Методичні рекомендації 

Однією з конституційних засад судочинства та принципом 

адміністративного судочинства є забезпечення апеляційного 

оскарження рішень суду. Реалізація цього принципу втілена в розділі 4 

„Перегляд судових рішень” КАС України.  

Слід пам’ятати, що апеляція (від лат. – звернення, скарга) – 

основний спосіб оскарження судових рішень, які не набрали чинності в 
суді вищої інстанції.  

Апеляційне оскарження постанов і ухвал адміністративних судів 

передбачає апеляційний перегляд ухвал і постанов суду першої 
інстанції,  суть якої полягає в новому (повторному) розгляді і 
вирішенні справи судом апеляційної інстанції.  

Слід знати, що апеляційне провадження складається з таких 

частин: 1) порушення апеляційного розгляду адміністративної справи; 

2) підготовка такої справи до апеляційного розгляду; 3) апеляційний 

розгляд справи у судовому засіданні. 
 

Тема:Касаційний перегляд судових рішень 

 

1. Право на касаційне оскарження.  
2. Касаційна скарга. 
3. Процесуальний порядок розгляду касаційної скарги. 

4. Судові рішення суду касаційної інстанції. 
 

Методичні рекомендації 

Готуючись до заняття слід звернути увагу на те, що перегляд 

рішень і ухвал у касаційному порядку є одним із процесуальних засобів 
захисту прав і свобод людини, громадянина, юридичних осіб.   
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Тема: Особливості провадження у справах, пов’язаних із 

здійсненням виборчих прав 

1. Особливості підсудності спорів, пов'язаних із здійсненням 

виборчих прав. 
2. Склад сторін. Представник сторони адміністративної справи 

пов'язаної зі здійсненням виборчих прав. 
3. Особливості обчислення строків звернення до суду та вирі-

шення адміністративної справи. 

4. Склад суду. Рішення та їх оскарження. 
 

Методичні рекомендації 

Студентам слід звернути увагу на наступні види спорів 
пов’язаних з реалізацією виборчих прав. Особливості провадження у 
справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих 

комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій. Особливості 
провадження у справах щодо уточнення списку виборців. Особливості 
провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів 
масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових 

та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації, які 
порушують законодавство про вибори та референдум. Особливості 
провадження у справах щодо оскарження дій або бездіяльності 
кандидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації 
партії (блоку місцевих організацій партій), їхніх посадових осіб та 
уповноважених осіб, ініціативних груп референдуму, інших суб’єктів 
ініціювання референдуму, офіційних спостерігачів від суб’єктів 
виборчого процесу. Особливості провадження у справах щодо 

скасування реєстрації кандидата на пост Президента України.  

При вивчені даної теми слід мати на увазі існування особливості 
судових рішень за наслідками розгляду справ, пов’язаних з виборчим 

процесом чи процесом референдуму, та їх оскарження та особливості 
обчислення строків у справах, пов’язаних з виборчим процесом чи 

процесом референдуму, та наслідки їх порушення. 
 

Теми доповідей 

1. Органи виконавчої влади і місцевого самоврядування як 

позивачі у справах про обмеження щодо реалізації права на мирні 
зібрання. 
2. Особливості порядку набуття статусу представника сторони 

адміністративної справи пов'язаної зі здійсненням виборчих прав. 
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адміністративного судочинства України, який набрав чинності з 1 

вересня 2005 року. 
 

Тема: Поняття і завдання адміністративного судочинства  

 

1. Правова природа адміністративного судочинства. 
2. Правове регулювання адміністративного судочинства. 
3. Завдання адміністративного судочинства.  
4. Відмінність адміністративного судочинства від інших видів 

судочинств.  
 

Методичні рекомендації 

При вивченні даної теми необхідно мати на увазі, що правове 
регулювання функціонування та здійснення правосуддя 
адміністративними судами України забезпечується як законодавчими ( 

Кодекс адміністративного судочинства України, Закони України „Про 

судоустрій України”, „Про статус суддів”, „Про Вищу раду юстиції” та 
інші), так і підзаконними нормативно –  правовими актами (Укази 

Президента України   „Про утворення місцевих та апеляційних 

адміністративних судів,  затвердження їх мережі та кількісного складу 

суддів” та інші).  
Важливо знати, що адміністративне судочинство – це нормативно 

–  визначена діяльність адміністративних судів щодо розгляду і 
вирішення адміністративних справ, які порушуються з приводу 

правових спорів, що виникають між органом публічної адміністрації та 
фізичними і юридичними особами щодо відновлення порушеного 

суб’єктивного права зацікавленої особи. Адміністративне судочинство 

є невід’ємною складовою адміністративної юстиції. Предмет 
адміністративної юрисдикції (юрисдикції адміністративних судів) - 

один з основних елементів, який обумовлює відмінності 
адміністративного судочинства від інших видів судочинства 
(цивільного, господарського, кримінального, конституційного). 

  

Теми доповідей 

1. Проблеми встановлення обґрунтованості, доцільності і 
безсторонності рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень. 
2.  Адміністративна юстиція як інститут судового захисту. 
 

Нормативні акти та література:[23, 24, 34, 42, 46, 52] 
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Практичне заняття № 2 

Тема: Принципи адміністративного судочинства  

1. Поняття та система принципів адміністративного судочинства. 
2. Характеристика загальних принципів адміністративного 

судочинства. 
3. Характеристика принципів, закріплених в Кодексі 

адміністративного судочинства України. 

 

Методичні рекомендації 

Студентам слід проаналізувати: поняття, види, значення 
принципів адміністративного судочинства, та звернути увагу на 
наступні положення. 

Верховенство права – визначальний принцип адміністративного 

судочинства. Верховенство права у рішеннях Конституційного Суду 

України та Європейського Суду з прав людини. 

Зміст принципу законності. Правила застосування законодавства. 
Аналогія закону та аналогія права. 

Характеристика принципу рівності усіх учасників 
адміністративного процесу перед законом і судом. Забезпечення 
рівності сторін в адміністративному процесі. 

Аналіз принципів змагальності сторін, диспозитивності та 
офіційного з’ясування всіх обставин у справі.  

Характеристика принципів гласності і відкритості 
адміністративного процесу. Обмеження відкритості адміністративного 

процесу. Гарантії гласності і відкритості. 
Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень 

адміністративного суду. Зміст права на оскарження судових рішень. 
Суб’єкти права на оскарження судових рішень. 

Аналіз принципу обов’язковості судових рішень. 
Відповідальність за невиконання судових рішень. Особливості 
застосування принципів адміністративного судочинства.  

 

Тема: Поняття та правова природа судового 

адміністративного процесу 

1. Поняття та природа судового адміністративного процесу. 
2. Співвідношення понять «адміністративний процес» і «судовий 

адміністративний процес».  

3. Провадження та стадії судового адміністративного процесу. 
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Тема: Особливості провадження у справах про обмеження,  

усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання  

1. Поняття та види мирних зібрань. Право на мирні зібрання. 
2. Особливості сторін провадження у справах про обмеження, 

усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання. Позивачі у 

справах про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання. 
3. Підстави і порядок відкриття провадження у справах про 

обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання.  
4. Розгляд справи. Спеціальні строки розгляду. 
5. Судові рішення. Порядок виконання судових рішень у справах 

про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання 
 

Методичні рекомендації 

Мирні зібрання є одним із засобів відстоювання людиною і 
громадянином своїх прав, свобод та інтересів у демократичному 

суспільстві. 
Здійснення цього права не підлягає жодним обмеженням, крім 

установлених законом в інтересах національної безпеки та 
громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, 

для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших 

людей. 

Обмеження щодо реалізації цього права може бути встановлено 

тільки судом, у зв’язку з чим забезпечення гарантованого державою 

права на мирні зібрання значною мірою покладається на суд.  

Особливості провадження у справах за адміністративними 

позовами суб’єктів владних повноважень про обмеження щодо 

реалізації права на мирні зібрання та у справах за адміністративними 

позовами про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання 
визначені статтями 182 та 183 КАС України. 

Виходячи із завдань адміністративного судочинства, визначених 

Кодексом адміністративного судочинства України, суд у справах про 

обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання повинен перевірити 

обґрунтованість підстав для застосування таких обмежень, на які 
посилаються органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, та 
у разі підтвердження необхідності їх застосування обрати спосіб 

обмеження, який би найкраще відповідав його меті – недопущенню 

заворушень чи злочинів, загрози здоров’ю населення або правам і 
свободам інших людей та найменше обмежував би право громадян на 
мирне зібрання.  
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Тема: Судові рішення суду першої інстанції 
1. Вимоги, яким мають відповідати рішення адміністративних 

судів. 
2. Процесуальний порядок ухвалення та зміст судових постанов. 
3. Ухвали адміністративних судів. 
4. Усунення недоліків рішення суду, судом, що його ухвалив. 

Набрання рішенням суду законної сили. 

 

Методичні рекомендації 

Студент повинен знати, що місцеві, апеляційні адміністративні 
суди,  Вищий адміністративний суд України, Верховний суд України 

відповідно до адміністративно – процесуального законодавства свої 
рішення по справі виражають у таких процесуальних документах, як 1) 

ухвала та 2) постанова.  
Структура та зміст ухвал і постанов адміністративних судів чітко 

визначені у законодавстві: ці процесуальні документи складаються із 1)  

вступної, 2) описової, 3) мотивувальної та 4) резолютивної частин.  

Слід знати, що ухвали й постанови адміністративних судів є 
основними процесуальними документами, без яких не обходиться 
жодна справа адміністративної юрисдикції.  

Ухвала адміністративного суду – письмове або усне рішення суду 

будь –  якої інстанції в адміністративній справі, яким вирішуються 
питання,  пов’язані з процедурою розгляду адміністративної справи та 
інші процесуальні питання. Судове рішення, яким суд зупиняє чи 

закриває провадження у справі, залишає позовну заяву без розгляду  чи 

приймає рішення щодо інших процесуальних дій, клопотань, 
викладається у формі ухвали. 

Постанова адміністративного суду – письмове рішення суду будь 
– якої інстанції в адміністративній справі, в якому вирішуються вимоги 

адміністративного позову. 
 

Теми доповідей 

1. Юридична природа та види судових рішень в 
адміністративному процесі. 

2. Судові доручення на проведення процесуальних дій 

 

Нормативні акти та література:[12, 23-33, 40, 50] 

 

Практичне заняття № 9 
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Методичні рекомендації 

Поняття «адміністративний процес», як правило, визначають у 

широкому та вузькому сенсі цього слова. Адміністративний процес у 

вузькому розумінні можна вважати адміністративно-юрисдикційним, а 
функцію – правоохоронною. Під адміністративним процесом 

розумілася регульована нормами виконавчо-розпорядча діяльність 
органів державного управління, що стало поштовхом до широкого 

тлумачення у вітчизняній науці категорії «адміністративний процес». 

Широке розуміння терміну «адміністративний процес» сьогодні не 
може охопити усю кількість розгляду справ у спеціалізованих – 

адміністративних судах, тобто адміністративне судочинство. Тому для 
визначення адміністративного судочинства пропонується 
використовувати термін «адміністративно-судовий процес». 

Розгляд та вирішення публічно-правових спорів у адмініст-
ративних судах здійснюється за правилами таких проваджень: у 

справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта 
владних повноважень;  у справах, пов'язаних із виборчим процесом чи 

процесом референдуму; у справах за зверненнями суб'єкта владних 

повноважень у випадках, встановлених законом. 

Основними стадіями адміністративного судочинства є розгляд і 
вирішення справи по суті; перевірка законності і обґрунтованості 
прийнятого рішення;  звернення рішення до виконання.  

Студенти повинні знати співвідношення понять 
«адміністративний процес» і «судовий адміністративний процес». 

 

Теми доповідей 

1.     Принципи стадій судового розгляду справи. 

           2.  Зв’язок судового адміністративного процесу з 
адміністративним правом. 

 

Нормативні акти та література:[2, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 44] 

 

Практичне заняття № 3 

Тема: Адміністративний спір як предмет розгляду 

адміністративних судів 

 

1. Поняття і ознаки адміністративного спору.  
2. Співвідношення понять “адміністративно-правовий спір” і 

“публічно-правовий спір”.  

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

  



 12 

3. Види публічно-правових спорів, підсудних адміністративним 

судам.  

 

Методичні рекомендації  

Студентам слід пам’ятати про те, що спорам, які є предметом 

розгляду адміністративних судів, властивий адміністративно-правовий 

характер, особливе становище його суб’єктів (учасників спірного 

правовідношення), особливий порядок вирішення, а також специфічні 
засоби і способи захисту їхніх інтересів. В їх основі лежить публічний, 

загальнокорисний інтерес, носієм якого є суб’єкт публічного 

управління. Незалежно від того з яких публічно-правових відносин 

виникає спір, предметом судового оскарження, відповідно до п. 2 ст. 2 

КАС є правова форма реалізації волевиявлення суб’єкта владних 

повноважень (рішення – нормативно-правові акти, правові акти 

індивідуальної дії, дії чи бездіяльність). 
Особливістю суб’єкта публічно-правового спору,  є наявність у 

нього владних повноважень. Суб’єкт владних повноважень завжди є 
суб’єктом публічно-правових відносин. Підставою для виникнення 
адміністративно-правового спору може бути будь-яка дія 
(бездіяльність) суб’єкта публічного управління: прийняття незаконного 

індивідуального чи нормативного акту, вчинення незаконних дій.  

 

Тема: Організація адміністративних судів в Україні 

1. Історія становлення адміністративних судів в Україні.  
2. Порядок формування адміністративних судів.  
3. Межі юрисдикції адміністративних судів в Україні. 
4. Система адміністративних судів в Україні. 
5. Внутрішня структура адміністративного суду. 

 

Методичні рекомендації  

Створення системи адміністративних судів з метою повноцінного 

судового захисту прав і свобод громадян у сфері публічно–правових 

відносин передбачено Концепцією адміністративної реформи в Україні, 
схваленої Президентом України у 1998 році. 

Створення системи адміністративних судів на законодавчому 

рівні вперше було визначено Законом України «Про судоустрій 

України». На виконання положень зазначеного Закону 01 жовтня 2002 

року Президент України підписав Указ про утворення Вищого 

адміністративного суду України. 
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 закінчення підготовчого провадження і призначення справи до 

судового розгляду. 

Теми доповідей 

1. Особливості забезпечення позову в адміністративному процесі.  
2. Значення попереднього засідання в адміністративному 

судочинстві. 
 

Нормативні акти та література:[23-33] 

 

Практичне заняття № 8 

Тема: Судовий розгляд справи 

 

1. Поняття та значення судового розгляду.  
2. Процесуальний порядок судового розгляду. 
3. Відкладення розгляду справи. Зупинення провадження у справі. 
4. Закриття  провадження. Залишення позовної заяви без 

розгляду. 
 

Методичні рекомендації 

Розгляд адміністративної справи в судовому засіданні є 
центральною стадією адміністративного судочинства. Законодавством 

встановлено певні вимоги до проведення судового розгляду 

адміністративної справи, права та обов’язки учасників судового 

провадження. Багато в чому регулювання судового розгляду 

адміністративної справи в судовому засіданні збігається із 
регулюванням судового розгляду цивільної чи господарської справи, 

що врегульовано Цивільним процесуальним кодексом України та 
Господарським процесуальним кодексом України відповідно, але 
Кодексом України про адміністративне судочинство передбачені і 
певні особливі вимоги до судового розгляду адміністративних справ. 
Саме на вказані відмінності студентам потрібно звернути увагу при 

вивченні даного питання.  
Не менш важливими є норми, що регулюють дії учасників 

процесу та суду у випадку нез’явлення у судове засідання сторони по 

справі чи іншого учасника процесу. 
 За наслідками розгляду справи у суді судом приймається 

рішення щодо розгляду спору у вигляді постанови або ухвали. 
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2. Форма і зміст адміністративного позову.  
3. Умови та порядок відкриття провадження в адміністративній 

справі. 
4. Залишення позовної заяви без руху. Підстави повернення 

позовної заяви позивачеві.  
5. Відмова у відкритті провадження в адміністративній справі.  

 

Методичні рекомендації 

У рамках цієї теми має бути вивчено процедуру розгляду 

адміністративної справи судом. Основним акцентом теми є 
необхідність навчити студента складати позовну заяву. Він має знати 

всі вимоги, що висуваються до вказаного документа, порядок його 

оформлення, процедуру подання до суду, усунення помилок тощо.  

Окремо необхідно звернути увагу на порядок складання 
прохальної частини позовної заяви. На підставі судової практики та 
прикладів з конкретних судових справ необхідно вивчити основні 
вимоги, що можуть висуватись до відповідача.  

Студент повинен вивчити дії, які вчиняє суд під час прийняття 
заяви до розгляду.  

Перед початком відкриття провадження в адміністративній справі 
слід встановити  чи належить розглядати заяву в порядку 

адміністративного судочинства (ст.107-109 КАС України).  

Особлива увага має бути приділена питанням залишення 
позовної заяви без руху, повернення позовної заяви, відмові у відкритті 
провадження у справі та процесуальним наслідкам такий дій.  

 

Тема: Підготовче провадження 

1. Підготовка справи до розгляду. 
2. Попереднє судове засідання. 
3. Забезпечення адміністративного позову. 

 

Методичні рекомендації 

Студенти повинні усвідомити значення та функціональне 
наповнення попереднього судового засідання Підготовка справи до 

судового  розгляду та попереднє судове засідання  регламентовано 

главою 2 КАС України. Порядок забезпечення адміністративного 

позову має свої особливості. За наслідками підготовчого провадження 
суд приймає  ухвалу про:  залишення позовної заяви без розгляду, 
 зупинення провадження у справі,  закриття провадження у справі, 
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Далі процес створення адміністративних судів продовжився 
підписанням Президентом України Указу від 16 листопада 2004 року 

№ 1417/2004 «Про утворення місцевих та апеляційних 

адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу 
суддів». Важливим етапом становлення адміністративної юстиції стало 

прийняття 06 липня 2005 року Кодексу адміністративного судочинства 
України. 

Студентам слід звернути увагу на те, що із прийняття нового 

закону «Про судоустрій та статус суддів»   

 

Також необхідно знати, що система адміністративних судів 
складається з чотирьох ланок: 1) місцеві адміністративні суди; 2) 

апеляційні адміністративні суди; 3)  Вищий адміністративний суд 

України; 4) Верховний Суд України.  

 

Теми доповідей 

 

1. Вищий адміністративний суд України та його статус як 

найвищої інстанції адміністративних судів.  
2. Верховного Суду України у механізмі забезпечення правосуддя 

в адміністративних справах.  

 

Нормативні акти та література:[4, 13, 18, 20, 26, 54] 

 

Практичне заняття № 4 

 

Тема: Підсудність справ адміністративним судам  

 

1. Підвідомчість справ адміністративної юрисдикції.  
2. Поняття і види підсудності адміністративних справ. 
3. Підсудність кількох пов’язаних між собою вимог. 
4. Наслідки порушення правил підсудності. 

Методичні рекомендації 

Під час вивчення питань підсудності адміністративних справ 
студент повинен у першу чергу засвоїти зміст та значення основних 

термінів, що використовуються у Кодексі адміністративного 

судочинства 
України, а саме: справа адміністративної юрисдикції, публічна 

служба, суб’єкт владних повноважень, адміністративний договір.  

Необхідно акцентувати увагу на теорії адміністративного права.  
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У рамках теми має бути вивчено компетенцію адміністративних 

судів. При цьому обов’язково проаналізувати судову практику та базові 
рішення судів по окремих адміністративних справах, у яких була 
висловлена позиція судів щодо спірних питань підсудності.  

Необхідно досконало вивчити предметну підсудність 
адміністративних судів. На окрему увагу заслуговує питання розподілу 

адміністративних справ між адміністративними судами та судами 

загальної юрисдикції, які діють як адміністративні.  
Під час вивчення територіальної підсудності варто звернути 

увагу  на  поняття  індивідуально-правового  акта  та  порівняти  його  

із управлінськими нормативними адміністративними актами. Це дасть 
можливість студенту чітко зорієнтуватися у питаннях визначення 
територіальної підсудності. Окремо слід дослідити питання 
місцезнаходження  сторони  по  справі,  порівняти  поняття 
“місцезнаходження”, “реєстрація”, “місце постійного проживання”, 

“місце фактичного перебування”.  

На  окрему  увагу  заслуговує  питання  інстанційної  підсудності.  
Його опанування неможливе без чіткого знання системи 

адміністративних судів України.  

В обов’язковому порядку необхідно також дослідити правове 
регулювання відносин щодо необхідності подання кількох, пов’язаних 

між собою позовних вимог, а також передачі адміністративної справи з 
одного адміністративного суду до іншого. 

 

Тема: Процесуальні строки та судові витрати в 

адміністративному процесі  

 

1. Поняття процесуальних строків та їх види.  

2. Порядок обчислення процесуальних строків в 
адміністративному судочинстві. 

3. Зупинення процесуальних строків. Поновлення і продовження  
процесуальних строків.  

4. Поняття та види судових витрат в адміністративному процесі. 
 

Методичні рекомендації 

Строк у адміністративному судочинстві – це встановлений 

Кодексом адміністративного судочинства України, іншим нормативним 

актом або призначений адміністративним судом або суддею період 

часу, в межах  якого особа має (може) здійснювати певні процесуальні 
дії щодо реалізації прав або виконання зобов’язань у сфері 
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Кодекс адміністративного судочинства України встановлює 
винятки із загального правила щодо набуття процесуальної 
правоздатності та дієздатності з моменту досягнення повноліття.  

Варто звернути увагу і на те, що адміністративний процес не 
завжди ототожнює юридичну особу із стороною по справі. 
Поширеними є випадки визначення як відповідача посадової особи 

органу влади, а не самого органу. Особливої уваги заслуговує питання 
визначення змісту поняття «третя особа» та дослідження її правового 

статусу. Необхідно здійснити порівняння прав та обов’язків сторін 

адміністративного процесу із правовим статусом третьої особи. 

Сторона, а також третя особа в адміністративній справі можуть 
брати участь в адміністративному процесі особисто і (або) через 
представника. Представники беруть участь в адміністративному 

процесі на основі договору або закону. Повноваження на ведення 
справи в суді дає представникові право на вчинення від імені особи, 

яку він представляє, усіх процесуальних дій, які може вчинити ця 
особа.  

У випадках, встановлених законом, Уповноважений Верховної 
Ради України з прав людини, прокурор, органи державної влади, 

органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи можуть 
звертатися до адміністративного суду із адміністративними позовами 

про захист прав, свобод та інтересів інших осіб і брати участь у цих 

справах. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування 
можуть бути залучені судом до участі у справі як законні представники 

або вступити у справу за своєю ініціативою з метою виконання 
покладених на них повноважень 

 

Теми доповідей 

1. Статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в 
адміністративно-судовому процесі. 

2. Визначення правового статусу представника в адміністративному 

процесі. 
 

Нормативні акти та література: [7, 18, 19, 45] 

 

МОДУЛЬ 2 

Практичне заняття № 7 

Тема: Відкриття провадження в адміністративній справі 

 

1. Право на звернення до адміністративного суду.  
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1. Відвід (самовідвід) судді як процесуальна гарантія 
неупередженості й об’єктивності суду. 

2. Інститут суб'єктів адміністративного процесу. 
 

Нормативні акти та література:[32, 38, 39, 51] 

 

Практичне заняття № 6 

Тема: Сторони в судовому адміністративному процесі та 

органи та особи, яким законом надано право захищати права, 

свободи та інтереси інших осіб 

1. Поняття сторін в судовому адміністративному процесі. 
Процесуальний статус позивача і відповідача, їх адміністративно-

процесуальна правосуб’єктність, права та обов’язки. 

2. Поняття і ознаки “суб’єкта владних повноважень”.  

3. Заміна неналежної сторони. Процесуальна співвучасть. 
Процесуальне правонаступництво. 

4. Представництво сторін в адміністративному суді, його види. 

Повноваження представника в адміністративному суді.  
5. Особливості участі у справі органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, інших осіб, яким законом надано 

право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.  

6. Статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в 
адміністративно-судовому процесі.   

7. Участь прокурора в судовому адміністративному процесі.  
 

Методичні рекомендації 

 Студентам слід мати на увазі, що новим для процесуального 

законодавства є закріплення поняття адміністративної процесуальної 
правоздатності як здатності мати процесуальні права та обов’язки в 
адміністративному судочинстві (ст.48 КАС України).  

Особливу увагу слід приділити засвоєнню досить широкого 

спектру прав та обов’язків, що надаються особам, які беруть участь у 

справі (ст. 49  КАС України). 

Необхідно детально дослідити статус позивача та відповідача в 
адміністративному процесі, тому що вони є базовими компонентами 

вчення  про  учасників  адміністративного  процесу.  Суттєвої  уваги 

заслуговує дослідження прав та обов’язків вказаних суб’єктів, а також 

питання визначення їх процесуальної правоздатності та дієздатності.  
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адміністративного судочинства, або закінчення якого є юридичним 

фактом (подією) , що викликає певні правові наслідки. Строки в 
адміністративному судочинстві можна розділити на такі види : строки 

при реалізації права на звернення до адміністративного суду;  строки 

при здійсненні провадження по справі; строки при реалізації права на 
апеляційне оскарження;  строки при реалізації права на касаційне 
провадження;  строки при провадженні за винятковими обставинами; 

строки при провадженні за ново виявленими обставинами; Серед 

зазначених видів строків більшість належить до процесуальних. Строк 
же пов’язаний із реалізацією права на звернення до адміністративного 

суду, не є процесуальним, оскільки він встановлюється для 
забезпечення можливості захисту особою своїх прав, свобод та 
інтересів у публічно-правових відносинах, що є правом особи, а не є 
обов’язком. Строки в адміністративному судочинстві встановлюються 
Кодексом про адміністративне судочинство, іншими законами або 

адміністративним судом. 

Розгляд і вирішення судом адміністративних справ ,процесуальні 
дії учасників процесу пов’язані з певними витратами ,які іменуються 
судовими витратами. Більшу частину цих витрат бере на себе держава 
шляхом фінансування адміністративних судів з державного бюджету 

.Судові витрати під час розгляду і вирішення судом адміністративних 

справ ,які покладені на сторони та інших зацікавлених осіб 

,характеризуються своєю незначністю,що є проявом доступності 
судового захисту. Згідно із ч.1 ст. 87 КАС України судові витрати 

складаються із судового збору ( державне мито - це грошовий збір, 

який справляється в дохід держави уповноваженими державними 

органами та судами за вчинення ними окремих дій та видачу 

документів. ) та витрат, пов’язаних  з розглядом справи  (- витрати на 
правову допомогу,- витрати сторін та їх представників,що пов’язані із 
прибуттям до суду, - витрати пов’язані з залученням 

свідків,спеціалістів,перекладачів,та проведенням судових експертиз. – 

витрати ,пов’язані  із проведенням огляду доказів на місці та 
вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи.) 

 

Теми доповідей 

 

1. Проблеми розмежування підсудності та шляхи їх вирішення  
2.  Особливості розподілу судових витрат в адміністративному 

процесі. 
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Нормативні акти та література: [ 20, 21, 32, 35, 36, 40, 43] 

 

Практичне заняття № 5 

Тема: Докази в судовому адміністративному процесі  
 

1. Поняття доказу і доказування в судовому 

адміністративному процесі.  
2. Характеристика засобів доказування. 
3. Забезпечення доказів та види способів забезпечення. 
4. Особливості процесу доказування в окремих стадіях 

адміністративно-судового процесу.  
5. Оцінка судових доказів.  
 

Теми доповідей 

 

1. Речові докази як засіб доказування в адміністративному 

судочинстві. 
2.  Способи збирання доказів і їх процесуальні джерела. 

 

Методичні рекомендації 
 При вивченні даної теми необхідно запам’ятати, що докази в 

адміністративному судочинстві – це будь – які фактичні дані, на 
підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що 

обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та 
інші обставини, що мають значення для правильного вирішення 
справи. Сама діяльність з приводу встановлення фактичних обставин 

справи має назву судового доказування. Засобами доказування в 
адміністративному судочинстві є пояснення сторін, третіх осіб, їх 

представників, показання свідків, письмові і речові докази, висновки 

експертів. 
Необхідно знати, що докази суду надають особи, які беруть 

участь у справі, також суд може запропонувати надати додаткові 
докази або витребувати додаткові докази за клопотанням осіб, які 
беруть участь у справі, або з власної ініціативи. На законодавчому рівні 
також закріплено принципи належності та допустимості доказів (ст.70 

КАС України).  Слід пам’ятати, що належними є докази, які містять 
інформацію щодо предмета доказування, а також те, що суд не бере до 

розгляду докази які не стосуються предмета доказування, або одержані 
з порушенням закону.  
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Тема: Суд як орган, уповноважений розглядати справи 

адміністративної юрисдикції та учасники судового 

адміністративного процесу, що сприяють здійсненню судочинства 

1. Поняття та склад адміністративного суду. Одноособове і 
колегіальне вирішення судових справ.  

2. Підстави для відводу (самовідводу) судді. Процесуальні наслідки 

відводу (самовідводу) судді. 
3. Поняття “суб’єкта судового адміністративного процесу”, види 

учасників судового адміністративного процесу. 
4. Учасники судового адміністративного процесу, які сприяють 

вирішенню адміністративної справи в суді: секретар судового 

засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, спеціаліст, 
перекладач.  

 

Методичні рекомендації 

Відповідно до Закону України "Про статус суддів" суддя 
місцевого суду є носієм судової влади та здійснює правосуддя 
незалежно від законодавчої та виконавчої влади, здійснює свої 
повноваження на професійній основі. Суддя адміністративного суду 

розглядає і вирішує одноособово усі адміністративні справи в суді 
першої інстанції, крім випадків встановлених КАС України. 

Перегляд судових рішень в адміністративних справах в 
апеляційному порядку здійснюється колегією у складі трьох суддів. 
Перегляд судових рішень в адміністративних справах у касаційному 
порядку здійснюється колегією у складі не менше п'яти суддів. 

За наявності зацікавленості судді, прокурора та інших учасників 
провадження у відповідному рішенні вони не можуть брати участь у 

розгляді справи. Законодавець визначає  перелік підстави для відводу, 
який не є вичерпним. 

Сукупність процесуальних прав та обов'язків осіб, які беруть 
участь у справі, визначають їх процесуальне положення та дають їм 

можливість відігравати активну роль в адміністративному процесі.  
Готуючись до заняття перш за все слід запам’ятати, що КАС 

України виділяє два види учасників: 1) особи, які беруть участь у 

справі (сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб); 2) 

інші учасники адміністративного процесу (секретар судового засідання, 
судовий розпорядник, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач).   

Теми доповідей 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

  


