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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни "Адміністративний 

процес" складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки «бакалавра» напряму підготовки  

6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство». 

Адміністративний процес ґрунтується на положеннях Конституції 

України, законах України та підзаконних нормативно – правових 

актах, що містять норми адміністративного процесуального права, 

якими регулюються суспільні відносини у сфері реалізації владно-

управлінських функцій органами публічної влади.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни 

«Адміністративний процес» є сукупність адміністративно-

процесуальних правовідносин, що виникають у зв’язку зі здійсненням 

публічного управління, наданням адміністративних послуг, 

застосуванням заходів адміністративного примусу та оскарженням дій 

і рішень публічної адміністрації. 

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни визначаються 

її провідним місцем у відпрацюванні студентами навичок щодо 

складання процесуальних документів та розгляду і вирішення 

індивідуальних адміністративних справ. Адміністративний процес 

входить до єдиного комплексу дисциплін навчального процесу в 

цілому та до навчального плану з підготовки фахівців у галузі 

законодавства. Навчальна дисципліна має тісні структурно-логічні 

зв’язки з такою дисципліною як адміністративне право і вивчається 

одночасно з опануванням таких дисциплін як цивільний процес та 

кримінальний процес. 

Зміст навчальної дисципліни розкривається в 17 темах, які 

поділяються на два модулі. 

Модуль 1 включає питання Загальної частини адміністративного 

процесу, що стосуються поняття юридичних процесів, норм 

адміністративного процесуального права, правовідносин, основних 

принципів та теоретичного обгрунтування поняття суб’єктів 

адміністративного процесу, доказів в адміністративному процесі та 

процесуальних строків в процесі, їх значення тощо. 

Модуль 2 включає питання Особливої частини адміністративного 

процесу як навчальної дисципліни, що містить норми, які регулюють 

окремі види адміністративних проваджень, порядок і умови їх 

здійснення. Норми Особливої частини адміністративного процесу 

встановлюють певні юридичні режими, правила вчинення 
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процесуальних дій, втановлюють юридичні наслідки за їх 

недотримання, невиконання чи порушення. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Адміністративний 

процес» є формування у майбутніх фахівців належного рівня правових 

знань, системи професійних навичок та умінь щодо практичного 

застосування положень адміністративно-процесуального 

законодавства в повсякденному житті. 

Завдання вивчення навчальної дисципліни «Адміністративний 

процес» полягають у розкритті предмета адміністративного процесу, 

його джерел, властивостей та основних принципів, а також змісту 

адміністративних проваджень у сфері публічного управління, надання 

адміністративних послуг, застосування заходів адміністративного 

примусу та оскарження дій та рішень публічної адміністрації; 

визначення правового статусу різних суб’єктів адміністративного 

процесу. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

знати поняття та особливості адміністративного процесуального 

права; види проваджень в адміністративному процесуальному праві; 

адміністративне процесуальне законодавство; зміст адміністративної 

та судової практики вирішення конкретних адміністративних справ; 

основні провадження адміністративного процесуального права; 

загальну характеристику суб’єктів адміністративного процесуального 

права; норми і правила складання процесуальних документів; 

вміти орієнтуватися в системі адміністративного та 

адміністративного процесуального права; правильно тлумачити та 

застосовувати норми адміністративного процесуального права; 

аналізувати тенденції юридичної практики та оцінювати її з точки 

зору відповідності закону; кваліфікувати адміністративні проступки у 

точній відповідності з законом; робити аналіз судової та 

адміністративної практики; складати й оформляти процесуальні 

документи з проваджень у сфері управління, адміністративного 

судочинства, адміністративно-деліктних проваджень. 

Для більш досконалого і поглибленого засвоєння навчального 

матеріалу, раціональної організації самостійної роботи з нормативно-

правовими актами, літературою, а також розвитку практичних умінь і 

навичок застосування теоретичних і науково-прикладних знань 

студентам напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»,  

6.030401і «Правознавство» / спеціальності 081 «Право» пропонується 

навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 
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дисципліни «Адміністративний процесс» за кредитно-модульною 

системою організації навчального процесу. Він містить программу і 

тематичний план курсу, методичні рекомендації до кожної теми 

(вказівки, поради, логічні схеми розгляду питань; навчально-

пізнавальні завдання для самоконтролю знань та підготовки до 

семінарських занять студента із зазначенням проблемних питань 

курсу, питань для самостійного опрацювання, ситуаційних задач; тем 

презентацій, рефератів; список рекомендованих інформаційних 

джерел); індивідуальні завдання для самостійної роботи та методичні 

рекомендації до їх виконання, порядок і критерії оцінювання знань, 

перелік питань для проміжного (модульного) та підсумкового 

контролю. 

 

 

 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Програма  навчальної дисципліни 

«Адміністративний процес» 

схвалена Вченою радою ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

16 квітня 2014 року, протокол №5 

 

Модуль 1. Загальна частина 

Розділ 1. Адміністративний процес як складова галузь правової 

системи України 

Тема 1. Поняття адміністративного процесу 

Загальне поняття юридичних процесів, їх види і характеристика. 

Соціальне призначення адміністративного процесуального права, його 

публічний інтерес соціальної спільності. Предмет адміністративного 

процесуального права: публічний та приватний аспекти. Метод 

адміністративного процесуального права, його адміністративно-

процесуальна форма. Принципи адміністративного процесуального 

права та адміністративного процесу. Верховенство права, презумпція 

правомірності дій і вимог суб’єкта звернення та заінтересованої особи, 

верховенство закону, забезпечення охорони інтересів особи і держави 

- провідні принципи нормотворчої діяльності у сфері процесуальних 

відносин. Адміністративно- процесуальні принципи, їх види та 

характеристика. Система адміністративного процесуального права, 

зміст її Загальної та Особливої частин. Взаємодія адміністративного 

процессуального права з іншими галузями права. Адміністративне 

процесуальне право як самостійна галузь в системі права України. 
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Тема 2. Норми адміністративного процесу 

Поняття адміністративно-процесуальної норми та державні гарантії 

забезпечення її дії. Відмінності адміністративно-процесуальних норм 

від норм інших галузей права. Структура адміністративно-

процесуальної норми. Гіпотеза та її види. Диспозиція та її 

особливості. Санкція. Класифікація адміністративно- процесуальних 

норм. Адміністративно-управлінські, адміністративно-судочинні та 

адміністративно-деліктні процесуальні норми. 

Джерела адміністративно-процесуальних норм, їх зовнішні форми 

вираження. Форми систематизації адміністративно-процесуальних 

норм. Адміністративно-процесуальне законодавство. Міжнародні 

угоди, що містять адміністративно-процесуальні норми, як джерела 

адміністративного процесуального права. Рішення Конституційного 

Суду України, постанови Пленуму Верховного Суду України, 

постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України як 

джерела адміністративного процесуального права. 

Тема 3. Адміністративні процесуальні правовідносини 

Поняття та основні риси адміністративних процесуальних 

правовідносин. Специфічні ознаки процесуальних відносин. 

Структура адміністративних процесуальних відносин. Правова норма 

як юридична основа адміністративно - процесуальних правовідносин. 

Суб’єкти, об’єкти та юридичні факти як елементи структури 

адміністративних процесуальних відносин. Зміст адміністративно-

процесуальних відносин. Види адміністративних процесуальних 

відносин, їх наукове обґрунтування та дискусійне обговорення. 

Тема 4. Суб’єкти адміністративного процесу 

Поняття та ознаки суб’єктів адміністративного процесуального 

права. Види суб’єктів адміністративного процесуального права. 

Особи, які вирішують адміністративні справи. Особи, які обстоюють в 

адміністративному процесі особисті права та законні інтереси. Особи, 

які представляють та захищають інтереси інших осіб. Особи, які 

сприяють адміністративним провадженням та здійсненню 

адміністративного судочинства. Характеристика повноважень 

суб’єктів адміністративного процесуального права. 

Розділ 2. Адміністративний процес та адміністративні 

провадження 

Тема 5. Сутність адміністративного процесу та його зміст 

Поняття адміністративного процесу та його особливості. 

Методологічні засади обґрунтування адміністративного процесу як 

цілісного юридичного явища. Форми адміністративного процесу. 
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Ознаки адміністративного процесу: наявність однієї зі сторін суб’єкта 

владних повноважень; наявність адміністративної справи; чітка 

регламентація повноважень органів влади; строковість вирішення 

справи. Співвідношення адміністративного процесу та управлінської 

діяльності. 

Структура адміністративного процесу, її поняття та елементи. 

Адміністративні провадження, стадії, етапи та дії (процедури) як 

елементи адміністративного процесу. 

Адміністративні провадження та їх види. Поняття 

адміністративного провадження. Ознаки адміністративного 

провадження. Провадження у сфері управління, провадження з 

адміністративного судочинства та адміністративно- деліктні 

провадження як зміст адміністративного процесу. 

Стадії адміністративних проваджень, їх характеристика. 

Адміністративні процедури (процесуальні дії), їх поняття; ознаки та 

види. 

Адміністративна юрисдикція та адміністративна юстиція, їх 

поняття та співвідношення. Характеристика та ознаки 

адміністративної юрисдикції та адміністративної юстиції, їх спільні, 

загальні риси та особливості. 

Тема 6. Докази в адміністративному процесі 

Поняття адміністративного процесуального доказування. Поняття 

доказів, предмет доказування, обов’язок доказування. Джерела 

доказів. Пояснення  сторін, третіх осіб та їхніх представників про 

відомі їм обставини. Визнання сторонами обставин, якими інша 

сторона обґрунтовує свої вимоги. Показання свідка про відомі йому 

обставини. Письмові докази, документи. Речові докази, предмети 

матеріального світу. Висновки експертів. Законність одержання 

доказів. 

Дослідження доказів. Установлення фактів протиправності рішень, 

дій чи бездіяльності органу владних повноважень, наявності чи 

відсутності адміністративно-правового спору чи спору про право, 

наявності інтересів третіх осіб, наявності адміністративного 

правопорушення та його складу, обставин, що пом’якшують і 

обтяжують відповідальність, наявність майнової шкоди тощо. 

Преюдиційні факти, їх поняття і значення. Загальновідомі 

обставини та визнані факти, їх значення. Класифікація доказів. Прямі 

та непрямі докази. Обвинувальні докази, виправдувальні докази, 

первісні та похідні докази. 
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Заходи забезпечення доказів та адміністративних проваджень, їх 

нормативно-правове регулювання. 

Тема 7. Процесуальні строки 

Поняття процесуальних строків та їх значення в адміністративному 

процесі. Визначення процесуальних строків, порядок їх обчислення. 

Види процесуальних строків. 

Строки, встановлені законом. Строки, встановлені судом, органом 

владних повноважень (посадовою особою). Строки звернення за 

захистом порушених прав. Строки повідомлення про час і місце 

розгляду справи. Строки розгляду адміністративної справи. Строки 

оскарження постанов у справі та перегляду справи. Строки виконання 

постанов у справі. Строки, тривалість і межі яких визначаються 

судом, органом владних повноважень (посадовою особою). 

Тема 8. Заходи процесуального примусу в адміністративному 

процесі 

Поняття заходів адміністративного примусу. Підстави застосування 

заходів адміністративного примусу: протиправне перешкоджання 

особами здійсненню адміністративного провадження, порушення 

встановлених в суді правил; невиконання вимог щодо припинення 

протиправних дій осіб та фіксування вчиненого правопорушення. 

Види заходів примусу: попередження; видалення із зали судового 

засідання; тимчасове вилучення доказів для дослідження судом, 

органом владних повноважень (посадовою особою); привід. 

Нормативно-правове та процесуальне закріплення застосування 

заходів примусу. Особи, уповноважені застосовувати заходи 

процесуального примусу. 

Модуль 2. Особлива частина 

Розділ 3. Процесуальні відносини у сфері  

управлінської діяльності 

Тема 9. Провадження у сфері управління 

Поняття провадження у сфері управління. Мета та завдання 

проваджень у сфері управління: реалізація або сприяння в реалізації 

суб’єктивного права; виконання або сприяння виконанню обов’язків; 

застосування заходів адміністративного примусу; оскарження дій чи 

бездіяльності органів владних повноважень. Учасники 

адміністративних проваджень у сфері управління, їх повноваження, 

права і обов’язки. Приводи і підстави для провадження у сфері 

управління. Стадії провадження у сфері управління.  

Види проваджень у сфері управління. Адміністративні 

провадження за заявою суб’єкта звернення (реєстраційні і дозвільні 
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провадження, їх підвиди). Адміністративні провадження за 

ініціативою органа владних повноважень (контрольно-наглядові 

провадження, провадження по застосуванню заходів 

адміністративного примусу, крім накладення адміністративних 

стягнень та їх підвиди). Адміністративні провадження за скаргою 

суб’єкта звернення. Законодавче та нормативне регулювання 

проваджень у сфері управління. Права і обов’язки учасників 

проваджень. 

Тема 10. Провадження за зверненнями громадян 

Поняття та правові основи провадження за зверненням громадян. 

Законодавче і нормативне врегулювання звернень громадян. Види 

звернень громадян, їх характеристика та особливості проваджень. 

Пропозиція, заява, скарга як види звернення громадян, їх визначення, 

характеристика та відмінності. Вимоги до звернення громадян. Право 

громадян на звернення, обов’язок громадян виконувати певні вимоги; 

обов’язок нести відповідальність за порушення вимог щодо 

звернення. Учасники провадження за зверненням громадян. Стадії та 

структура провадження за зверненням громадян: подання звернення та 

прийняття його до розгляду, розгляд справи, ухвалення рішення, 

перегляд рішення, виконання рішення. 

Діловодство за зверненням громадян. Вимоги до справ за 

зверненнями громадян, їх контроль та облік. Звіт про результати 

розгляду звернення громадян. 

Розділ 4. Адміністративне судочинство в Україні 

Тема 11. Організація адміністративного судочинства в Україні 

Історія розвитку адміністративного судочинства (юстиції) в 

Україні. Концепція судово-правової реформи в Україні. Закон України 

«Про судоустрій і статус суддів». 

Поняття, завдання та мета адміністративного судочинства. Ознаки 

адміністративного судочинства. Система адміністративних судів та їх 

повноваження. Особливості утворення адміністративних судів першої 

інстанції. Апеляційні суди. Суди касаційної інстанції.  

Склад суду та відводи. Одноособовий та колегіальний розгляд 

адміністративних справ. Відводи суду (судді), секретаря судового 

засідання, експерта, спеціаліста, перекладача та їх підстави. 

Судові виклики та повідомлення, їх види та порядок здійснення. 

Фіксування адміністративного процесу. Протокол в 

адміністративному процесі. Журнал судового засідання. Порядок та 

умови фіксування судового процесу засобами аудіо- відеозапису. 
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Судові витрати та їх склад (види). Умови та порядок розподілу 

судових витрат.  

Тема 12. Юрисдикція та підсудність справ адміністративному 

суду 
Юрисдикція адміністративних судів. Категорії публічно-правових 

справ, на які не поширюється юрисдикція адміністративних судів. 

Поняття підсудності адміністративних справ. Відмінність 

підсудності від юрисдикції. Юридичні ознаки та особливості 

визначення підсудності. 

Предметна підсудність районним, міськрайонним судам загальної 

юрисдикції як адміністративним судам. Предметна підсудність 

окружним адміністративним судам як місцевим судам першої 

інстанції. Предметна підсудність Вищому адміністративному суду 

України. 

Територіальна підсудність адміністративних справ. Загальна, 

виняткова, виключна та альтернативна територіальна підсудність 

адміністративних справ. Виключна підсудність окружного суду, 

територіальна юрисдикція якого поширюється на м. Київ.   

Інстанційна підсудність адміністративних справ. Місцеві 

адміністративні суди, апеляційні суди, Вищий адміністративний суд 

України та Верховний Суд України, їх компетенція щодо розгляду і 

вирішення адміністративних справ. 

Підсудність пов’язаних між собою вимог. Наслідки порушення 

правил підсудності. 

Розділ 5. Провадження з адміністративного судочинства 

Тема 13. Провадження в суді першої інстанції 

Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в 

адміністративній справі. Форма звернення до адміністративного суду - 

адміністративний позов. Структура та  підстава позову, предмет 

позову та зміст позову, їх юридичні ознаки. Види позовів. 

Зобов’язуючі позови, установчі позови, застосовчі позови. Вимоги до 

позовної заяви. Строк звернення до суду. Сторони і учасники 

провадження.  

Підготовне провадження. Завдання та зміст підготовки 

адміністративних справ до судового розгляду. Попереднє судове 

засідання. Примирення сторін. Заходи забезпечення 

адміністративного прозову. Ухвали суду за наслідками підготовчого 

провадження. 

Судовий розгляд справи як інститут адміністративного 

процесуального права України і як стадія адміністративного процесу, 
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спільні ознаки та відмінності, їх співвідношення. Етапи судового 

розгляду. Письмове провадження поняття та його підстави.  

Судові рішення, їх зміст та порядок ухвалення. Вимоги до судового 

рішення: законність, обґрунтованість, повнота обґрунтування, 

всебічність обґрунтування, доказовість обґрунтування. Постанови і 

ухвали, їх зміст та структура. 

Особливості провадження в окремих категоріях справ. Особливості 

провадження щодо оскарження нормативно-правових актів. 

Особливості провадження у справах щодо правовідносин, пов’язаних 

з виборчим процесом та процесом референдуму. Особливості 

провадження у справах щодо проходження публічної служби, 

Особливості провадження щодо оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності державної виконавчої служби. Особливості 

провадження щодо реалізації права на мирні зібрання. 

Тема 14. Перегляд судових рішень 

Способи забезпечення законності і обґрунтованості судових 

рішень. Оскарження судових рішень. 

Перегляд судових рішень в апеляційному порядку. Суб’єкти 

оскарження. Підстави апеляційного оскарження. Форма і зміст 

апеляційної скарги, строки і порядок їх подання. Підготовка справи до 

апеляційного розгляду. Апеляційний розгляд справи у судовому 

засіданні. Судові рішення та їх ухвалення (постановлення). 

Перегляд судових рішень в касаційному порядку. Предмет 

касаційного оскарження. Підстави касаційного оскарження. Порядок 

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

скарги. Підготовка справи до касаційного розгляду. Попередній 

розгляд справи. Касаційний розгляд справи у судовому засіданні. 

Судові рішення та їх ухвалення. 

Перегляд судових рішень за винятковими обставинами. Право на 

оскарження судових рішень за винятковими обставинами. Підстави 

перегляду рішення за винятковими обставинами. Звернення зі 

скаргою. Допуск скарги. Розгляд скарги. Постановлення судових 

рішень за наслідками провадження за винятковими обставинами. 

Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами. 

Поняття і види нововиявлених обставин. Право на звернення про 

перегляд рішення за нововиявленими обставинами. Заява про 

перегляд рішення за нововиявленими обставинами та порядок її 

подання. Особи, які мають право на звернення з заявою про перегляд 

за нововиявленими обставинами. Судове рішення за наслідками 

перегляду за нововиявленими обставинами. 
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Тема 15. Виконання судових рішень в справах 

адміністративного судочинства 

Поняття і види судових рішень. Набрання судовими рішеннями 

законної сили. Поняття та зміст виконання судових рішень. Поняття 

виконання судових рішень. Звернення до виконання судового 

рішення. 

Порядок виконання судових рішень. Звичайне виконання, негайне 

виконання, примусове виконання. Виконавче провадження. 

Відповідальність за невиконання судових рішень. Види 

відповідальності —кримінальна, адміністративна, цивільно-правова, 

дисциплінарна, підстави застосування та їх характеристика. 

Розділ 6. Адміністративно-деліктні провадження 

Тема 16. Загальні положення провадження в справах про 

адміністративні правопорушення 

Загальна характеристика провадження в справах про 

адміністративні правопорушення. Вимоги щодо провадження у 

справах про адміністративні правопорушення. 

Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. Доставлення правопорушника, адміністративне 

затримання, особистий огляд і огляд речей, вилучення речей і 

документів, відсторонення водіїв від керування транспортними 

засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан 

сп’яніння, витребування документів, проведення митних обстежень, 

пред’явлення товарів для впізнання тощо. 

Права та обов’язки осіб, які беруть участь у провадженні у справах 

про адміністративні правопорушення. 

Органи (посадові особи), які розглядають справи про 

адміністративні правопорушення, їх компетенція.  

Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення. Поняття 

підвідомчості та її значення. Види підвідомчості: предметна, 

територіальна, виключна, альтернативна, її ознаки та характеристика. 

Тема 17. Провадження в справах про адміністративні 

правопорушення 
Завдання та принципи провадження в справах про адміністративні 

правопорушення. Своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування 

обставин кожної справи, вирішення їх в точній відповідності із 

законом, виконання винесеної постанови. 

Поняття відкриття справи про адміністративне правопорушення. 

Підстави відкриття справи - подія адміністративного проступку та 

його юридичний склад. Протокол про адміністративне 
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правопорушення, його зміст. Особи, які мають складати протокол про 

адміністративні правопорушення, їх повноваження.  

Розгляд справи про адміністративне правопорушення. Місце і 

строки розгляду. Підготовка до розгляду і порядок розгляду. 

Обставини, що підлягають з’ясуванню при розгляді справи про 

адміністративне правопорушення. Протокол засідання колегіального 

органу у справі про адміністративне правопорушення. 

Винесення постанови у справі про адміністративні 

правопорушення. Види постанов у справі. Форма і зміст постанови, її 

структура. Порядок оголошення постанови та вручення її копії 

учасникам провадження та заінтересованим особам. 

Перегляд постанови у справі про адміністративне правопорушення. 

Порядок оскарження і строки оскарження постанови у справі про 

адміністративне правопорушення. Зупинення виконання постанови. 

Розгляд скарги і прийняття рішення. Наслідки скасування постанови із 

закриттям справи про адміністративне правопорушення. Виконання 

постанови у справі про адміністративне правопорушення. Звернення 

постанови у справі про адміністративне правопорушення до 

виконання та строки звернення до виконання. Особи, уповноважені 

здійснювати виконання постанови про адміністративне 

правопорушення. Порядок виконання постанови про накладення 

стягнення у вигляді: попередження, штрафу, про оплатне вилучення 

предмета, конфіскацію предмета і грошей, про позбавлення 

спеціального права, про застосування громадських та виправних 

робіт, про застосування адміністративного арешту, про відшкодування 

майнової шкоди. 
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Тематичний план навчальної дисципліни «Адміністративний процес» 
для студентів денної форми навчання  

напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»,  
081б1інт «Право» 

№ 

з / п 
Назва змістових модулів, 

тем дисципліни 

Кількість годин за видами занять 

р
а

зо
м

 

аудиторні заняття 
позааудиторні 

заняття 
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т
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1. Загальна частина 

1. Поняття адміністративного процесу 4 2 2 – – – 

2. Норми адміністративного процесу  4 – 2 – 2 – 

3. 
Адміністративні процесуальні 
правовідносини 

4 2 2 – – – 

4. Суб’єкти адміністративного процесу 4 – 2 – 2 – 

5. 
Сутність адміністративного процесу та 
його зміст 

5 2 2 – – 1 

6. Докази в адміністративному процесі 5 – 2 – 2 1 

7. Процесуальні строки 5 – 2 – 2 1 

8. 
Заходи процесуального примусу в 

адміністративному процесі 
5 – 2 – 2 1 

 Загалом: 36 6 16 – 10 4 

Модуль 2. Особлива частина 

9. Провадження у сфері управління  7 2 2 – 2 1 

10. Провадження за зверненнями громадян 9 2 2 – 4 1 

11. 
Організація адміністративного судочинства 

в Україні 
7 2 2 – 2 1 

12. 
Юрисдикція та підсудність справ 

адміністративного суду 
8 - 2 – 4 2 

13. Провадження в суді першої інстанції 7 2 2 – 2 1 

14. Перегляд судових рішень 9 2 2 – 4 1 

15. Виконання судових рішень 7 – 2 – 4 1 

16. 
Загальні положення провадження у справах 

про адміністративні правопорушення 
9 2 2 – 4 1 

17. 
Провадження в справах про 
адміністративні правопорушення 

9 2 2 – 4 1 

 Загалом: 72 14 18 – 30 10 

 Разом з навчальної дисципліни 108 20 34 – 40 14 



16 

 Тематичний план навчальної дисципліни «Адміністративний процес» 
для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030401 

«Правознавство»  
 

№ 

з / п 

Назва змістових модулів, 

тем дисципліни 

Кількість годин за видами занять 

р
а

зо
м

 

аудиторнізаняття 
позааудиторні 

заняття 

л
ек
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ії
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м
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о
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о
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ь
-

т
а

т
и
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н

а
 

р
о

б
о

т
а
 

1 2  4 5 6 7 8 

Модуль 1. Загальна частина 

1. Поняття адміністративного процесу 6 2 – – 4 – 
2. Норми адміністративного процесу  6 – 2 – 4 – 

3. 
Адміністративні процесуальні 
правовідносини 

4 – – – 4 – 

4. Суб’єкти адміністративного процесу 4 – – – 4 – 

5. 
Сутність адміністративного процесу та 

його зміст 
4 

– – 
– 4 

– 

6. Докази в адміністративному процесі 4 – – – 4 – 
7. Процесуальні строки 4 – – – 4 – 

8. 
Заходи процесуального примусу в 

адміністративному процесі 
4 

– – 
– 4 

– 

 Загалом: 36 2 2 – 32 – 
Модуль 2. Особлива частина 

9. Провадження у сфері управління  10 2 – – 8 – 

10. 
Провадження за зверненнями 

громадян 
6 – 

– – 
6 

– 

11. 
Організація адміністративного 

судочинства в Україні 
8 2 

– – 
6 

– 

12. 
Юрисдикція та підсудність справ 

адміністративного суду 
10 

– 2 
– 8 

– 

13. Провадження в суді першої інстанції 10 – 2 – 8 – 
14. Перегляд судових рішень 8 – – – 8 – 
15. Виконання судових рішень 6 – – – 6 – 

16. 

Загальні положення провадження у 

справах про адміністративні 

правопорушення 

8 

– 2 
– 6 

– 

17. 
Провадження в справах про 

адміністративні правопорушення 
6 

– – 
– 6 

– 

 Загалом: 72 4 6 6 62 – 
 Разом з навчальної дисципліни 108 6 8 8 94 – 
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 Тематичний план навчальної дисципліни «Адміністративний процес» 
для студентів заочної форми навчання спеціальності 081 «Право» 

№ 

з / п 

Назва змістових модулів, 

тем дисципліни 

Кількість годин за видами занять 

р
а

зо
м

 

аудиторнізаняття 
позааудиторні 

заняття 

л
ек
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ії
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о
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а

т
и
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а
 

р
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о

т
а
 

1 2  4 5 6 7 8 

Модуль 1. Загальна частина 

1. Поняття адміністративного процесу 6 2 – – 4 – 
2. Норми адміністративного процесу  6 – 2 – 4 – 

3. 
Адміністративні процесуальні 
правовідносини 

4 – 
– 

– 4 
– 

4. Суб’єкти адміністративного процесу 4 – – – 4 – 

5. 
Сутність адміністративного процесу та 

його зміст 
4 

– – 
– 4 

– 

6. Докази в адміністративному процесі 4 – – – 4 – 
7. Процесуальні строки 4 – – – 4 – 

8. 
Заходи процесуального примусу в 

адміністративному процесі 
4 

– – 
– 4 

– 

 Загалом: 36 2 2 – 32 – 
Модуль 2. Особлива частина 

9. Провадження у сфері управління  10 2 – – 8 – 

10. 
Провадження за зверненнями 

громадян 
6 – 

– – 
6 

– 

11. 
Організація адміністративного 

судочинства в Україні 
8 2 

– – 
6 

– 

12. 
Юрисдикція та підсудність справ 

адміністративного суду 
10 

– 2 
– 8 

– 

13. Провадження в суді першої інстанції 10 – 2 – 8 – 
14. Перегляд судових рішень 8 – – – 8 – 
15. Виконання судових рішень 6 – – – 6 – 

16. 

Загальні положення провадження у 

справах про адміністративні 

правопорушення 

8 

– 2 
– 6 

– 

17. 
Провадження в справах про 

адміністративні правопорушення 
6 

– – 
– 6 

– 

 Загалом: 72 4 6 6 62 – 
 Разом з навчальної дисципліни 108 6 8 8 94 – 
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 Тематичний план навчальної дисципліни «Адміністративний процес» 

для студентів Херсонського локального центру дистанційного 

навчання 
спеціальності 081 «Право» 

№ 

з / п 

Назва змістових модулів, 

тем дисципліни 

Кількість годин за видами занять 

р
а

зо
м

 

аудиторнізаняття 
позааудиторні 

заняття 

л
ек
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ії
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о
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1 2  4 5 6 7 8 

Модуль 1. Загальна частина 

1. Поняття адміністративного процесу 6 2 – – 4 – 
2. Норми адміністративного процесу  6 – 2 – 4 – 

3. 
Адміністративні процесуальні 
правовідносини 

4 – – – 4 – 

4. Суб’єкти адміністративного процесу 4 – – – 4 – 

5. 
Сутність адміністративного процесу та 

його зміст 
4 

– – – 
4 

– 

6. Докази в адміністративному процесі 4 – – – 4 – 
7. Процесуальні строки 4 – – – 4 – 

8. 
Заходи процесуального примусу в 

адміністративному процесі 
4 

– – – 
4 

– 

 Загалом: 36 2 2 – 32 – 
Модуль 2. Особлива частина 

9. Провадження у сфері управління  8 – – – 8 – 

10. 
Провадження за зверненнями 

громадян 
8 

– – – 
8 

– 

11. 
Організація адміністративного 

судочинства в Україні 
10 2 

– – 
8 

– 

12. 
Юрисдикція та підсудність справ 

адміністративного суду 
10 

– _ 
– 10 

– 

13. Провадження в суді першої інстанції 10 – 2 – 8 – 
14. Перегляд судових рішень 8 – – – 8 – 
15. Виконання судових рішень 6 – – – 6 – 

16. 

Загальні положення провадження у 

справах про адміністративні 

правопорушення 

6 

– – – 
6 

– 

17. 
Провадження в справах про 

адміністративні правопорушення 
6 

– – – 
6 

– 

 Загалом: 72 2 2 – 68 – 
 Разом з навчальної дисципліни 108 4 4 – 100 – 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЩОДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Модуль 1. Загальна частина 

Тема 1. Поняття адміністративного процесу 

Основні терміни та поняття: юридичний процес, 

адміністративний процес, адміністративно - процесуальне право як 

галузь права, адміністративно - процесуальне право як галузь 

законодавства, адміністративно - процесуальне право як галузь науки, 

адміністративно - процесуальне право як навчальна дисципліна,  

предмет адміністративного процесуального права, метод 

адміністративно - процесуального права, принципи адміністративно - 

процесуального права. 

 

При вивченні цієї теми є важливим для студентів з’ясувати поняття 

юридичного процесу та адміністративного процесу як різновиду 

юридичного. Також необхідно дослідити питання щодо соціального 

призначення адміністративно-процесуального права, його поняття, 

предмету та методу. 

Адміністративний процес - це вид юридичного процесу, який 

характеризується регламентацією порядку визнання, реалізації та 

захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 

юридичних осіб і держави при розгляді і вирішенні конкретних справ 

у публічній сфері суб’єктами владних повноважень та судами від-

повідно до чинного законодавства. 

Для України як демократичної держави, яка прагне до 

запровадження європейських правових цінностей, особливої 

актуальності набувають питання щодо реалізації конституційних прав 

і свобод людини та створення соціально орієнтованої правової 

ідеології. Кардинальна зміна ідеології правової системи потребує 

оновлення і перегляду єдності та структурного взаємозв’язку норм та 

інститутів, що утворюють будь-яку систему галузі, а особливо такої 

публічної галузі права як адміністративно-процесуальне право. 

Саме через норми адміністративного процесуального права можна 

забезпечити захист прав, свобод та інтересів громадян у сфері 

державного управління. Адже адміністративні процесуальні норми 

регулюють питання адміністративного судочинства, за якими суду 

надано право визнання протиправними рішення суб’єкта владних 

повноважень, дій чи бездіяльності; скасування таких рішення чи 

окремих його положень. Адміністративними процесуальними 
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нормами регламентуються також питання, пов’язані з притягненням 

до адміністративної відповідальності, оскарженням постанов про 

накладення адміністративних стягнень, вирішенням заяв та скарг, 

застосуванням заходів адміністративного примусу та ін. 

Адміністративне процесуальне право як галузь права – це система 

норм, які покликані регулювати суспільні відносини щодо 

забезпечення, реалізації та захисту прав, свобод та законних інтересів 

фізичних чи юридичних осіб в публічно-правовій сфері. 

Предмет адміністративного процесуального права становить 

система суспільних правовідносин, які виникають між суб’єктом  

владних повноважень, судом, з одного боку, та фізичними чи 

юридичними особами, з іншого, щодо визнання, реалізації і захисту 

прав та інтересів особи і держави у сфері публічних відносин та 

розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, визначеному 

адміністративним процесуальним законодавством. 

За змістом метод адміністративно-процесуального права є 

синтезованим - імперативно-диспозитивним, сутність якого може бути 

зведена до: а) встановлення певного порядку здійснення 

процесуальних дій; б) заборони певних дій; в) надання можливості 

вибору одного із варіантів належної поведінки; г) надання можливості 

діяти за своїм бажанням. 

Студентам необхідно з’ясувати також зміст поняття правових 

принципів та таких його видів як принципи адміністративно-

процесуального права і процесу. 

У теорії права під правовими принципами розуміються керівні ідеї, 

які виражають суть, основні властивості та загальну спрямованість 

розвитку правових норм у межах всієї системи права або її окремих 

галузей чи інститутів.  

При вивченні питання про принципи адміністративного права та 

процесу слід звернути увагу на те, що не можна ототожнювати 

принципи галузі права, за якими формується і функціонує система, та 

принципи діяльності суб’єктів правовідносин, її складових частин, за 

якими разом із способом здійснення процесуальних дій, гарантіями 

забезпечення адміністративно-процесуальної діяльності та правовим 

статусом суб’єктів адміністративного процесу формується структура 

адміністративно-процесуального режиму (процесуальної форми).  

Отже, йдеться про наявність двох груп принципів: принципи 

адміністративного процесуального права та принципи 

адміністративного процесу. 
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Принципи адміністративного процесуального права є складовою 

частиною загально-правових принципів, відбивають соціально-

політичний стан та потреби суспільства і держави, закріплені 

Конституцією та іншими законами України, є підґрунтям формування 

і розвитку адміністративно-процесуальної діяльності. До них 

належать принципи: верховенства права; презумпції правомірності дій 

і вимог суб’єкта звернення та заінтересованої особи; верховенства 

закону в системі адміністративно-процесуальних нормативних актів; 

забезпечення і охорони інтересів особи і держави; диференціації та 

спеціалізації адміністративного процесу; відповідності норм 

адміністративного процесуального права України положенням 

міжнародно-правових актів. 
З метою пізнання студентами системи принципів 

адміністративного процесу доцільно розглядати їх через призму 

завдань, які вони виконують для забезпечення здійснення 

адміністративно-процесуальної діяльності, тобто за предметом 

правового регулювання. Усі принципи за такими ознаками умовно 

можна поділити на: функціональні та організаційні. 
До функціональних належать принципи, які визначають 

спрямованість адміністративного процесу, форму і зміст його 

інститутів. Це принципи: законності; гласності; об’єктивної істини; 

перегляду рішень органу, уповноваженого розглядати адміністративні 

справи; обов’язковість виконання прийнятого рішення та ін. 

До організаційних належать принципи, які визначають 

процесуальну діяльність органів (посадових осіб), судів, 

уповноважених розглядати індивідуальні адміністративні справи. Це 

принципи: юрисдикційної підвідомчості адміністративних справ; 

рівності учасників адміністративного процесу перед законом; 

провадження процесу державною мовою; публічності (офіційності); 

швидкості та економічності процесу та ін. 

Важливе значення також має дослідження системи 

адміністративного процесуального права, елементами якої є юридичні 

норми та інститути, спрямовані на забезпечення доступного і зручного 

розуміння правових приписів під час розгляду і вирішення 

індивідуальних адміністративних справ, а також вивчення і 

усвідомлення механізму правового регулювання процесуальних 

правовідносин.  

Ознаками системи адміністративного процесуального права є: 
а) структурність - тобто система складається з визначених 

елементів - процесуальних норм; 
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б) об’єднаність цих норм, розташованих іноді в різних джерелах 

процесуального права, в правові інститути, що регулюють предметні 

якісно однорідні суспільні відносини; 
в) логічність об’єднання та єдність взаємозв’язків між нормами і 

правовими інститутами, в результаті чого одні й ті самі норми 

(інститути) можуть впливати на суспільні відносини в різноманітних 

провадженнях на їх різних стадіях; 
г) сфера регулювання суспільних відносин, за якою визначається 

галузева належність правових норм; 
ґ) цілісність системи, яка внаслідок динамічності якісно не втрачає 

властивостей її елементів. 
Отже, система адміністративного процесуального права може 

бути визначена як сукупність процесуальних норм та інститутів, 

об’єднаних у логічній послідовності і необхідних взаємозв’язках щодо 

розгляду і вирішення індивідуальних адміністративних справ у сфері 

публічних відносин та (визначення) встановлення механізму 

правового регулювання процесуальних відносин. 

Системний аналіз чинного законодавства показує, що норми 

адміністративного процесуального права тісно пов’язані з нормами 

інших галузей права: 

- з нормами конституційного права - при реалізації і захисті прав та 

інтересів фізичних і юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів 

владних повноважень; 
- з нормами цивільного права - при реалізації прав щодо державної 

реєстрації фізичних осіб, розмежуванні відповідальності за 

зобов’язаннями держави, викупі пам’яток історії та культури  або 

реквізиції з ініціативи державного органу, відшкодування шкоди, 

завданої органами держави, державної реєстрації права на спадщину; 
-з нормами сімейного права - при регулюванні правовідносин щодо 

соціальної і економічної підтримки та розвитку сім’ї, державної 

допомоги сім’ям з дітьми, реєстрації актів цивільного стану, 

усиновленні, підтримки прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного 

типу, нагляду за дотриманням прав дітей та ін.; 

- з нормами господарського права - при регулюванні відносин у 

сферах обмеження конкуренції (ст. 26 ГПК України), монополізму (ст. 

27 ГПК України); заборони неправомірних угод між суб’єктами 

господарювання (ст. 30 ГПК України), дискримінації суб’єктів 

господарювання (ст. 31 ГПК України), недобросовісної конкуренції 

(ст. 32 ГПК України), неправомірного використання ділової репутації 

суб’єкта господарювання (ст. 33 ГПК України), створення перешкод 
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суб’єктам господарювання у процесі конкуренції (ст. 34 ГПК 

України). 

Адміністративні процесуальні норми взаємодіють і з нормами 

таких галузей права: фінансового права - щодо обігу цінних паперів та 

діяльності фондового рину, банківської діяльності тощо; трудового 

права - щодо адміністративної відповідальності за порушення 

законодавства про працю та охорону праці; земельного права, 

житлового права, природоохоронного права, лісового права, водного 

права - щодо правил використання земельних, лісових, водних 

ресурсів та житлового фонду і відповідальності за їх 

порушення; податкового права, митного права - щодо сплати податків, 

зборів, митних платежів. 

Аналіз соціального призначення адміністративного процесуального 

права, його предмета, методу, принципів, системи норм дає всі 

підстави вважати, що адміністративне процесуальне право є 

самостійною, однією з провідних галузей права у вітчизняній правовій 

системі. Адміністративне процесуальне право можна розглядати не 

тільки як галузь права, а й як галузь законодавства, як галузь 

юридичної науки, як навчальну дисципліну. 
Адміністративне процесуальне право як галузь законодавства - це 

система нормативно-правових актів, що містять норми 

адміністративного процесуального права, викладені у формі 

кодифікованих і поточних законів, указів Президента України, 

постанов Кабінету Міністрів України, інструкцій, правил, методик та 

інших підзаконних нормативних актів, які видані на підставі законів 

та на їх розвиток. 
Адміністративне процесуальне право як галузь юридичної науки - 

це сукупність теоретичних понять, тлумачень і уявлень про 

адміністративне процесуальне право, адміністративний процес, 

адміністративні провадження, адміністративні процедури, розгляд і 

вирішення індивідуальних адміністративних справ; його правові 

інститути, історичні аспекти становлення і перспективи розгляду, 

предмет і метод правового регулювання та сферу застосування. 

Предметом адміністративного процесуального права як юридичної 

науки є належне визначення поняття і змісту основних категорій, 

всебічне дослідження механізму правового регулювання суспільних 

відносин, розкриття і пояснення складних процесів та визначення 

правового статусу суб’єктів відносин. 
Адміністративне процесуальне право як навчальна дисципліна є 

системним викладенням теоретичного і прикладного матеріалу 
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відповідно до навчальної програми курсу. Такий матеріал утворює 

відповідну систему практичного та теоретичного засвоєння норм 

адміністративного процесуального права як соціально-юридичного 

явища, забезпечує підготовку кваліфікованих кадрів, здатних 

розглядати і вирішувати адміністративні справи на належному 

законодавчому та науковому рівні. 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 

1.Поняття адміністративного процесу, його характеристика. 
2.Предмет та метод адміністративного процесуального права.  
3.Принципи адміністративного процесуального права та 
адміністративного процесу, їх характеристика. 
4.Система адміністративного процесуального права. 

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО (ПРАКТИЧНОГО)  ЗАНЯТТЯ 

1.Поняття адміністративного процесу, його характеристика. 
2.Предмет та метод адміністративного процесуального права.  
3.Принципи адміністративного процесуального права та 
адміністративного процесу, їх характеристика. 
4.Система адміністративного процесуального права. 
5.Взаємодія адміністративного процесуального права з іншими 
галузями права.  
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
1.Провідні принципи нормотворчої діяльності у  сфері процесуальних 
відносин.  
2.Взаємодія адміністративного процесуального права з іншими 
галузями права.  
3.Адміністративне процесуальне право як самостійна галузь в системі 
права України. 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Скласти термінологічний словник до теми. 

2. Виконати тестові завдання: 

 

1. Систему адміністративно- процесуального права складають: 

а) правові норми та інститути адміністративно- процесуального права;  

б) частини норм права; 

в) Загальна частина та особливі провадження за заявою суб’єкта 

звернення щодо визнання; 
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г) Особлива частина та провадження за ініціативою органа владних 

повноважень, за заявою суб’єкта звернення, адміністративного 

судочинства, провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

2.Внутрішня форма адміністративного процесуального права, його 

будова за інститутами - це: 

а) предмет права; 

б) джерела права; 

в) система права; 

г) метод права. 

3.Поняття адміністративно - процесуального права як науки: 

а) система знань про сукупність теоретичних понять, тлумачень і 

уявлень про адміністративне процесуальне право, адміністративний 

процес, адміністративні провадження, адміністративні процедури, 

розгляд і вирішення індивідуальних адміністративних справ; його 

правові інститути, історичні аспекти становлення і перспективи 

розгляду, предмет і метод правового регулювання та сферу 

застосування;  

б) сукупність норм, які регулюють правоустановчу і правозастосовчу 

діяльність органів державної влади по вирішенню індивідуально-

конкретних справ; 

в) учбова дисципліна, яка вивчає правові норми та правовідносини у 

сфері адміністративно процесуального права; 

г) система знань про сукупність тлумачень і уявлень про 

адміністративне процесуальне право, його правові інститути, 

історичні аспекти становлення і перспективи розгляду, предмет і 

метод правового регулювання та сферу застосування. 

4. Методом адміністративно – процесуального права є: 

а) імперативний; 

б) диспозитивний; 

в) не має методу; 

г) імперативно-диспозитивний. 

5. Правові норми, які регулюють порядок застосування заходів 

процесуального примусу та притягнення до відповідальності входять 

до: 

а) Загальної частини  адміністративно – процесуального права; 

б) Особливої частини адміністративно – процесуального права; 

в) не входять до структури адміністративно – процесуального права; 

г) до структури методів адміністративного права. 
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3.Виконати практичні завдання 

3.1. Розробити структурно-логічну схему «Взаємозв’язок 

адміністративно-процесуального права з іншими галузями права». 

3.2. Користуючись Кодексом адміністративного судочинства  України, 

письмово навести приклади норм, у яких закріплені основні принципи 

адміністративного процесу. 

3.3. Користуючись джерелами зі списку літератури, письмово 

розкрити зміст принципу «встановлення об’єктивної істини у справі». 

 

Інформаційні джерела: 1, 24, 33, 60-67, 72. 

 

*   *   * 

Тема 2.Норми адміністративного процесу 

Основні терміни та поняття:  адміністративно-процесуальні 

норми, гіпотеза, диспозиція, санкція, систематизація, інкорпорація, 

кодифікація, міжнародний договір. 

 

Починати вивчення цієї теми необхідно зі з’ясування поняття та 

особливостей первинної категорії адміністративно-процесуального 

права – адміністративно-процесуальної норми, оскільки вона є 

передумовою існування адміністративного процесуального права та 

виконує функції регулятора відповідних суспільних відносин. 

Адміністративні процесуальні норми — це встановлені державою 

та забезпечені її примусом формально-визначені, загальнообов’язкові 

правила поведінки, які регулюють суспільні відносини щодо 

визнання, реалізації та захисту прав і інтересів фізичних чи 

юридичних осіб, а також інтересів держави в публічній сфері, 

розгляду і вирішення адміністративних справ. 

Особливостями адміністративно-процесуальних норм є те, що 

предметом їх регулювання є суспільні відносини щодо реалізації та 

захисту прав і законних інтересів фізичних чи юридичних осіб  в  

публічній сфері. 

При дослідженні характеристик адміністративно - процесуальних 

норм необхідно враховувати, що деякі науковці вважають 

процесуальні норми другорядними щодо матеріальних, оскільки 

начеб-то процесуальні норми виникають і існують лише за наявності 

потреби у реалізації матеріальних норм для встановлення 

обов’язкових для виконавчо-розпорядчих органів та їх посадових осіб 

правил розгляду адміністративних справ. Однак при цьому слід 

розуміти, що адміністративні процесуальні норми не породжуються 
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нормами матеріального права, а другорядність адміністративних 

процесуальних норм щодо матеріальних можна визнати лише умовно. 

Адже одну матеріальну норму права можуть «обслуговувати» кілька 

процесуальних норм, а одна процесуальна норма «обслуговує» кілька 

матеріальних норм, прийнятих у різних часових рамках та за різними 

предметами правового регулювання. Реалізація матеріальних та 

кореспондуючих адміністративно-процесуальних норм 

розпочинається одночасно та відбувається паралельно лише до 

певного часу.  

Адміністративним процесуальним нормам, як і іншим правовим 

нормам, притаманна певна структура. Класична модель правової 

норми базується на триелементній будові правової норми, коли вона 

складається з гіпотези, диспозиції та санкції. Така структура найбільш 

повно відповідає і нормі адміністративного процесуального права з 

точки зору логічності її побудови. 
Гіпотеза - це частина правової норми, в якій міститься вказівка на 

ті умови, за яких настає чинність правил, що встановлені в диспозиції. 
Диспозиція - це частина правової норми, в якій у вигляді владного 

примусу визначається те, як повинні (чи можуть) вести себе суб’єкти - 

учасники суспільних процесуальних відносин. 
Санкція - це частина правової норми, яка містить вказівку на ті 

правові наслідки, що настають через порушення правила, 

зафіксованого у диспозиції, чи умови, зазначені в гіпотезі. 
Разом з тим, більшість адміністративних процесуальних норм 

містить права й обов’язки учасників процесу, форми та методи 

діяльності осіб, уповноважених розглядати та вирішувати 

індивідуальну адміністративну справу. Специфіка таких норм полягає 

в тому, що вони складаються лише з диспозиції, характерною ознакою 

якої є імперативність. У них, як правило, відсутня така частина норми 

як санкція. 

Студентам необхідно розглянути питання класифікації 

адміністративно – процесуальних норм за наступними критеріями: 
- за змістом норми поділяються на регулятивні і дефінітивні. 

Регулятивні встановлюють правила поведінки учасників 

адміністративно-процесуальних відносин, у тому числі і органів, 

уповноважених розглядати адміністративні справи. Дефінітивні 

норми визначають завдання проваджень, встановлюють принципи 

процесу, формулюють визначення понять правоздатності та 

дієздатності, процесуальних строків, доказів, судових витрат тощо; 
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- за сферою застосування - на загальні, спеціальні, виняткові. 

Загальні норми мають значення для всіх видів провадження, всіх 

стадій процесу і містяться в загальних розділах адміністративно-

процесуальних актів. Спеціальні норми регулюють права, обов’язки, 

умови і порядок процесуальних дій суб’єктів правовідносин щодо 

окремих видів проваджень, здійснення певних процедур. 

Виняткові норми в адміністративному процесуальному праві 

спрямовані на врегулювання особливих видів проваджень, умови 

виняткової підсудності та ін. Наприклад, провадження в окремих 

категоріях справ, провадження з перегляду справ Верховним Судом 

України, провадження за нововиявленими обставинами та ін.; 
- за методом впливу на відносини - на імперативні та диспозитивні. 

Імперативні – норми, що встановлюють зобов’язання, заборону, 

примушування до вчинення тих чи інших дій учасниками 

адміністративного процесу. Диспозитивні – норми, що закріплюють 

права учасників адміністративного процесу на вчинення дій на 

власний розсуд з метою повного, об’єктивного, справедливого 

вирішення адміністративних справ. 
Можна зазначити й інші підходи до класифікації норм 

адміністративного процесуального права. Норми адміністративного 

процесуального права можуть класифікуватися за їх дією у часі та 

просторі, за сферою публічних відносин, за змістом повноважень 

тощо.  

Наприклад, за змістом повноважень адміністративні процесуальні 

норми поділяються: 1) на норми, що зобов’язують суб’єктів 

(обов’язок щодо прийняття адміністративного позову чи скарги); 

2) норми, що уповноважують, наділяють суб’єкта процесуальними 

правами (право на складання протоколу про адміністративне 

правопорушення); 3) норми, що заборонюють, – приписують 

утриматися від вчинення певних дій під страхом застосування 

примусу (неявка без поважних причин в суд). 
Адміністративно-процесуальні норми містяться в численних 

нормативно-правових актах. Практика діяльності державних органів 

вимагає проведення упорядкування норм, проведення їх 

систематизації. 

Систематизація – упорядкування та удосконалення чинного 

законодавства шляхом його обробки, зведення у відповідну систему. 

Систематизація здійснюється у двох формах: інкорпорації та 

кодифікації. 
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Інкорпорація – це зовнішня обробка діючого нормативного 

матеріалу і його розташування у певному порядку. Вона проводиться 

будь-ким і не належить до затвердження певними органами. 

Інкорпорація має за мету полегшення пошуку нормативного матеріалу 

та наукових розробок. Результатом інкорпорації є видання довідників, 

збірників актів. 

Кодифікація – здійснюється шляхом об’єднання в одному 

комплексному акті адміністративно-процесуальних норм. На відміну 

від інкорпорації при кодифікації удосконалюється зміст правових 

приписів, замінюються або усуваються застарілі норми, 

поповнюються прогалини в адміністративно-процесуальному 

регулюванні з метою підвищення його ефективності, забезпечення 

надійних умов для використання правового матеріалу. Результатом 

кодифікації є кодекси, статути, положення. 

Адміністративно-процесуальне законодавство — це система  

нормативно-правових актів, що містять норми адміністративного 

процесуального права, викладені у формі кодифікованих і поточних 

законів, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів 

України, інструкцій, правил, методик та інших підзаконних норматив-

них актів, які видані на підставі законів та на їх розвиток. 

З урахуванням ієрархічності нормативно - правових актів їх слід 

класифікувати наступним чином: 

1. Конституція України  - є основним джерелом права, має найвищу 

юридичну силу та виступає як юридична база законодавства. 
2. Міжнародні договори (угоди).  
3. Кодекси України. Закони України. 
4. Укази Президента України. 
5. Постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти 

центральних органів виконавчої влади. 

6. Нормативні акти місцевих органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. 

Студентам необхідно звернути увагу на те, що відповідно до ст. 9 

Конституції України, ст. 19 Закону України «Про міжнародні 

договори» частиною  національного законодавства є лише чинні 

міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною  Радою  України. Ці договори застосовуються у порядку,  

передбаченому для норм національного законодавства.  

Особливе місце в системі міжнародних договорів посідає 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та 

Протоколи до неї. Законом України «Про виконання рішень та 
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застосування практики Європейського суду з прав людини»  

регламентовано, що суди застосовують Конвенцію та практику суду 

як джерело права. При цьому на законодавчому рівні діє принцип 

примату норм міжнародного права у разі, якщо вони суперечать 

нормам національного законодавства України. Таким чином, рішення 

Європейського суду повинні слугувати для національних органів 

публічної влади орієнтирами у сфері забезпечення прав людини. 

Водночас в адміністративному процесі при розгляді й вирішенні 

індивідуальних адміністративних справ набули значного поширення 

роз’яснення, які викладені у постановах Пленуму Верховного Суду 

України та Пленумів Вищих спеціалізованих судів. Ці постанови 

мають деякі ознаки прецедентного права, оскільки не будучи носіями 

норм права та не маючи нормативного характеру, постанови Пленумів 

враховуються суддями, іншими органами і посадовими особами у 

діяльності.  

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО (ПРАКТИЧНОГО) ЗАНЯТТЯ 

1.Поняття адміністративно- процесуальної норми. 

2.Відмінності адміністративно-процесуальних норм від норм інших 

галузей права.  

3.Структура адміністративно-процесуальної норми.  

4.Класифікація адміністративно- процесуальних норм.  

5.Форми систематизації адміністративно - процесуальних норм.  

6.Адміністративно - процесуальне законодавство.  

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1.Поняття адміністративно- процесуальної норми. 

2.Відмінності адміністративно-процесуальних норм від норм інших 

галузей права.  

3.Структура адміністративно-процесуальної норми.  

4.Класифікація адміністративно- процесуальних норм.  

5.Форми систематизації адміністративно - процесуальних норм.  
6.Адміністративно - процесуальне законодавство.  

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Скласти термінологічний словник до теми. 

2.Виконати тестові завдання: 

1.Чи є рішення Європейського суду з прав людини джерелом 

адміністративного процесуального права: 

а) так; 
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б) ні, тому що рішення суду не є міжнародним договором; 

в) так, якщо на обов’язковість рішення надано згоду Верховною 

Радою України;  

г) ні. 

2. Чи є постанови Пленуму ВСУ джерелом адміністративно-

процесуального права: 

а) так, постанови Пленуму ВСУ є джерелом адміністративно - 

процесуального права; 

б) ні, постанови Пленуму ВСУ не є носіями норм адміністративно-

процесуального права; 

в) так, якщо вони містять адміністративно – процесуальні норми; 

г) так, якщо проти цього не заперечують особи, які беруть участь 

адміністративній справі. 

3. Чи є міжнародний договір джерелом адміністративного 

процесуального права: 

а) так; 

б) ні, тому що договір не може містити адміністративно – 

процесуальних норм; 

в) так, якщо на його обов’язковість надано згоду Верховною Радою 

України;  

г) ні. 

4. Структура адміністративно – процесуальної норми: 

а) завжди має гіпотезу, диспозицію, санкцію; 

б) складається лише з диспозиції; 

в) складається лише з гіпотези та диспозиції; 

г) може мати як трискладову структуру, двоскладову структуру, так і  

лише диспозицію.  

5. За сферою застосування адміністративно – процесуальні норми 

поділяються на: 

а) імперативні і диспозитивні; 

б) регулятивні і дефінітивні; 

в) загальні, спеціальні, виняткові; 

г) загальні, спеціальні. 

3.Виконати практичні завдання: 

3.1.Розробити структурно-логічну схему «Класифікація 

адміністративно – процесуальних норм». 

3.2. Користуючись джерелами зі списку літератури, письмово навести 

приклади регулятивних та дефінітивних норм адміністративно – 

процесуального права. 
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3.3. Користуючись джерелами зі списку літератури, письмово 

сформулювати чинники, від яких залежить юридична сила 

міжнародно-правових актів. 

 

Інформаційні джерела: 1- 41, 60 - 66, 71 - 72. 

 

*   *   * 

Тема 3. Адміністративно-процесуальні правовідносини 

Основні терміни та поняття: правовідносини, адміністративні 

процесуальні відносини, структура адміністративно - процесуальних 

відносин, суб’єкти правовідносин, об’єкти правовідносин, зміст 

правовідносин, суб’єктивні права, суб’єктивні обов’язки, юридичний 

факт. 

 

Досліджуючи питання даної теми, слід знати, що у юридичній 

літературі під правовідносинами розуміють врегульовані нормами 

права суспільні відносини, в яких сторони виступають як носії 

взаємних прав і обов’язків, установлених і гарантованих державою.  

Адміністративні процесуальні відносини є різновидом правових 

відносин, а тому їм притаманні усі загальні ознаки правовідносин, а 

саме: 
а) правові відносини — це зв’язок між особами на основі норм 

права; 
б) зв’язок між особами виникає на основі норм права через їх 

суб’єктивні юридичні права і обов’язки; 
в) цей зв’язок підтримується і гарантується державою; 
г) зв’язок між особами має індивідуальний характер.  

Отже, норма права є основою або необхідною передумовою 

виникнення, зміни і припинення правовідносин. 

Адміністративні процесуальні відносини характеризуються всіма 

ознаками процесуальних відносин,  проте і мають деякі особливості: 

-  на відміну від кримінально-процесуальних, цивільних 

процесуальних чи господарських процесуальних відносин, які 

складаються як у сфері публічних, так і приватних інтересів, 

адміністративні процесуальні відносини виникають, змінюються і 

припиняються лише у сфері публічного управління; 

- на відміну від кримінального, цивільного та господарського 

процесів суб’єктами адміністративних процесуальних відносин, 

уповноважених розглядати і вирішувати адміністративні справи, 

виступають не тільки суди, а й органи виконавчої влади та органи 
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місцевого самоврядування, їх посадові (службові) особи, інші органи і 

посадові особи в порядку, встановленому законом. Наприклад, справи 

про адміністративні правопорушення розглядають крім судів, 

посадові особи органів виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування, а також спеціально створені органи — 

адміністративні комісії (ст. 213 КУпАП); 
- однією зі сторін адміністративних процесуальних правовідносин 

завжди є орган владних повноважень або його посадова (службова) 

особа, які наділені державно-владними повноваженнями у сфері 

публічних відносин, у тому числі й з питань розгляду і вирішення 

адміністративних справ; 
- органічно пов’язані з адміністративними правовими відносинами, 

та відносинами, які виникають в інших галузях права, але 

захищаються нормами трудового та адміністративного 

процесуального права, наприклад, за невиплату заробітної плати 

передбачена адміністративна відповідальність (ч. 1 ст. 41 КУпАП). 
- відрізняються специфікою прав і обов’язків учасників відносин. 

Наприклад, захист прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних 

осіб за приписами Кодексу адміністративного судочинства України 

здійснюється за принципом «особа проти держави»; 
-  можуть виникнути за ініціативою будь-якого суб’єкта, і згода 

іншої сторони не є обов’язковою для їх виникнення (подання скарги, 

притягнення до відповідальності); 
- їх реалізація забезпечується заходами адміністративного примусу. 

(доставлення чи адміністративне затримання правопорушника, привід, 

вилучення доказів); 
- оскарження прийнятих рішень може бути здійснене не тільки до 

суду, а й до вищестоящого органу владних.  

Узагальнюючи викладене, адміністративні процесуальні відносини 

можна визначити як урегульовані нормами права суспільні відносини, 

що виникають у процесі розгляду і вирішення індивідуальних 

адміністративних справ у публічній сфері. 

Виникнення, розвиток і припинення адміністративних 

процесуальних відносин залежить від певних умов. До них належать 

наявність: а) юридичної основи; б) суб’єктів процесу та їх 

адміністративно-процесуальної правосуб’єктності; в) об’єктів 

правовідносин; г) змісту правовідносин; ґ) юридичних фактів. 

Зазначені умови і становлять структуру адміністративних 

процесуальних відносин. 
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Юридичною основою адміністративних процесуальних відносин є 

правові норми, що містяться у нормативних актах. Ці норми 

опосередковують зміст адміністративних процесуальних відносин, 

визначають права і обов’язки учасників таких відносин, їхню 

поведінку і впливають на характер і мету діяльності.  

Суб’єктами адміністративних процесуальних відносин 

виступають: 
1) особи, які розглядають і вирішують адміністративні справи, - 

державні органи, їх посадові особи; органи місцевого самоврядування, 

їх посадові особи; суди які розглядають і вирішують адміністративні 

справи;  

2) особи, які обстоюють в адміністративному процесі особисті 

права та законні інтереси, - громадяни, юридичні особи, колективи 

громадян і організацій в особі їх представників з метою захисту своїх 

прав та інтересів; державні органи в особі їх представників з метою 

захисту інтересів держави та суспільних інтересів; 
3) особи, які представляють та захищають інтереси інших осіб,- 

законні представники: батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники, 

інші особи, визначені законом; 
4) особи, які сприяють адміністративним провадженням та 

здійсненню адміністративного судочинства, - свідки, експерти, 

перекладачі, спеціалісти. 
Об’єктом адміністративних процесуальних правовідносин 

виступають суспільні відносини, які уособлюють характер діяльності 

суб’єктів і процесуальні наслідки їх поведінки щодо розгляду і 

вирішення конкретної адміністративної справи, а предметом - об’єкти 

матеріального характеру. 
Об’єкт адміністративних процесуальних відносин характеризується 

власними специфічними ознаками: 

- встановленням порядку регулювання матеріальних відносин, на 

реалізацію яких спрямовані процесуальні права, обов’язки і дії 

суб’єктів правовідносин; 

 - досягненням процесуальних наслідків, що забезпечують 

реалізацію прав, свобод, інтересів фізичних чи юридичних осіб та 

захист публічного інтересу. Саме на досягнення кінцевого результату 

розгляду конкретної адміністративної справи спрямована діяльність 

усіх учасників процесу.  

Зміст адміністративних процесуальних правовідносин складають 

суб’єктивні права й обов’язки учасників адміністративного процесу, 
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які взаємопов’язані і утворюють юридичний зв’язок між учасниками 

правовідносин.  

Суб’єктивне право  - це передбачена законом можливість діяти 

певних чином.  

Суб’єктивні обов’язки - це передбачена законом необхідність 

певної поведінки особи, забезпечена можливістю державного 

примусу. 
Наприклад, особа має право звернутися до органу владних 

повноважень щодо реєстрації підприємницької діяльності відповідно 

до чинного законодавства (суб’єктивне право), а останній 

зобов’язаний здійснити таку реєстрацію з дотриманням певних 

процедур, встановлених законодавством (суб’єктивні обов’язки). 

Юридичні факти - це певні обставини, закріплені в процесуальних 

нормах, на підставі яких виникають, змінюються чи припиняються 

адміністративні процесуальні відносини. Такими обставинами 

виступають процесуальні дії, які спрямовані на досягнення певної 

мети: порушення (відкриття) адміністративної справи; розгляд і 

вирішення правового спору (звернення до органу про надання права 

здійснення певного виду діяльності, подання адміністративного 

позову). 

 Процесуальні дії — це реалізація учасниками процесу своїх прав і 

обов’язків.  

Студентам необхідно розглянути види адміністративно – 

процесуальних правовідносин, які можна класифікувати залежно від: 

їх змісту, характеру і мети, рівня зв’язків між сторонами. 
За змістом адміністративні процесуальні відносини поділяють на: 

процедурні, судочинні та деліктні. 
Процедурні (управлінські) правовідносини виникають у разі 

розгляду і вирішення адміністративної справи з питань забезпечення і 

задоволення прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб 

(видача дозволів, реєстрація діяльності, реєстрація транспортних 

засобів, зброї та надання адміністративних послуг тощо) та за 

ініціативою суб’єкта владних повноважень в межах компетенції, 

встановленої законом. 
Судочинні адміністративні процесуальні відносини 

характеризуються тим, що вони складаються у разі виникнення 

потреби захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та 

інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від 

порушень з боку органів владних повноважень, їх посадових осіб. 

Судочинні адміністративні процесуальні відносини виникають із 
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поданням до суду адміністративного позову про захист прав та 

інтересів у публічно-правових відносинах, проте можуть виникнути і 

у зв’язку з поданням позову до суду суб’єктом владних повноважень. 
Деліктні адміністративні процесуальні відносини виникають у разі 

розгляду і вирішення справи про притягнення особи до 

адміністративної відповідальності, накладення адміністративних 

стягнень. 
Залежно від характеру і мети адміністративні процесуальні 

відносин можна поділити на: неконфліктні та конфліктні.  
Неконфліктні адміністративні процесуальні відносини складаються 

переважно в адміністративних провадженнях, де не йдеться про 

застосування заходів примусу, оцінку поведінки тієї чи іншої особи, 

обмеження суб’єктивних прав також. Їх основною ознакою є 

вирішення на підставі відповідних документів тих чи інших клопотань 

фізичних чи юридичних осіб. 
Конфліктні адміністративні процесуальні відносини виникають 

при вирішенні адміністративно-правового спору чи спору про право 

(притягнення до адміністративної відповідальності, захист 

порушеного права, розгляд скарги громадянина), коли потрібно дати 

правову оцінку поведінці сторін, застосувати державно-владні 

приписи адміністративного примусу, вирішенні справи на користь 

певної особи. 
За рівнем зв’язків між сторонами адміністративні процесуальні 

відносини можна поділити на: вертикальні та горизонтальні. 
Вертикальні адміністративні процесуальні відносини 

характеризуються юридичною залежністю однієї сторони від іншої. 

Такі відносини виникають між органами владних повноважень із 

приводу розгляду скарги, вирішення конкретних адміністративних 

справ. 
Горизонтальні адміністративні процесуальні відносини - це такі 

відносини, в яких сторони юридично рівноправні, не перебувають у 

підпорядкуванні один від одного. Наприклад, захист в 

адміністративному суді прав та інтересів фізичних чи юридичних осіб. 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 

1.Поняття та основні риси адміністративних процесуальних 

правовідносин. 

2.Структура адміністративних процесуальних відносин. 

3.Суб’єкти, об’єкти та юридичні факти як елементи структури 

адміністративних процесуальних відносин. 
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4. Зміст адміністративно-процесуальних відносин.  

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО (ПРАКТИЧНОГО)  ЗАНЯТТЯ 

1.Поняття та основні риси адміністративних процесуальних 

правовідносин. 

2.Структура адміністративних процесуальних відносин. 

3.Суб’єкти, об’єкти та юридичні факти як елементи структури 

адміністративних процесуальних відносин. 

4. Зміст та види адміністративно-процесуальних відносин.  

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1.Види адміністративних процесуальних відносин. 

2.Наукове обґрунтування та дискусійне обговорення видів 

адміністративних процесуальних відносин. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Скласти термінологічний словник до теми. 

2.Виконати тестові завдання: 

 

1.Особливістю адміністративно – процесуальних відносин є: 

а) однією зі сторін виступає фізична особа; 

б) однією зі сторін є фізична та юридична особа; 

в) однією зі сторін є суб’єкт владних повноважень; 

г) сторони у правовідносинах є рівноправними між собою. 

2. Юридичний зміст адміністративно – процесуальних правовідносин 

утворюють: 

а) суб’єктивні права і обов’язки їх суб’єктів; 

б) об’єктивні права і обов’язки їх суб’єктів; 

в) основні адміністративні права і обов’язки їх суб’єктів; 

г) загальні права і обов’язки їх суб’єктів. 

3. За рівнем зв’язків між сторонами адміністративні процесуальні 

відносини можна поділити на:  

а) прямі конфліктні та неконфліктні; 

б) вертикальні та горизонтальні; 
г) влади та підпорядкування; 

д) загальні, прямі, вертикальні. 

4. Подання адміністративного позову до суду: 

а) є юридичним фактом, на підставі якого припиняються 

правовідносини; 

б) не є юридичним фактом; 
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в) є юридичним фактом, на підставі якого виникають правовідносини; 

г) є фактом, який не впливає на правовідносини.  

5. Розгляд адміністративним судом позову суб’єкта владних 

повноважень до фізичної особи можна класифікувати як: 

а) деліктні правовідносини; 

б) процедурні правовідносини; 

в) неконфліктні правовідносини; 

г) судочинні правовідносини.  

3.Виконати практичні завдання: 

3.1. Користуючись Кодексом адміністративного судочинства України, 

письмово представити структуру правовідносин у сфері 

адміністративного судочинства.  

3.2. Користуючись джерелами зі списку літератури, навести приклади 

процедурних (управлінських) правовідносин. 

3.3. Користуючись джерелами зі списку літератури, скласти таблицю:   
«Спільні та відмінні ознаки адміністративних і адміністративно-

процесуальних відносин»: 

Адміністративні відносини Адміністративно-процесуальні 

відносини 
Спільні ознаки 

 
Відмінні ознаки 

                             
 

Інформаційні джерела: 1- 41, 60 - 66, 72. 

 

*   *   * 

Тема 4. Суб’єкти адміністративного процесу 
Основні терміни та поняття: суб’єкт права, суб’єкт 

правовідносин, учасник правовідносин, правосуб’єктність, 
адміністративна процесуальна правоздатність, адміністративна 
процесуальна дієздатність, суб’єкт звернення, представники, свідок, 
експерт, спеціаліст, перекладач. 

В загальній теорії права суб’єктом права визнається учасник 

суспільних відносин, який наділений правами і обов’язками та володіє 

певними ознаками, а саме: 
а) соціальними — здатністю брати участь у суспільних відносинах 

як відокремлений персоніфікований суб’єкт, а також вільно  

здійснювати власну волю; 
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б) юридичними — здатністю відповідно до юридичних норм бути 

носієм прав і обов’язків, брати участь у правовідносинах.  

Необхідною умовою для вступу суб’єктів права у конкретні 

адміністративні процесуальні відносини є адміністративна 

процесуальна правосуб’єктність, яка складається з правоздатності та 

дієздатності. 
Адміністративна процесуальна правоздатність визначається як 

здатність особи мати певний обсяг прав та обов’язків, необхідних для 

того, щоб стати суб’єктом адміністративних процесуальних відносин. 

Адміністративна процесуальна правоздатність у громадян виникає з 

моменту народження, а у юридичних осіб, органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування - з моменту їх державної реєстрації 

або утворення в установленому законом порядку. Припиняється 

правоздатність фізичної особи - з моменту смерті, а юридичних осіб, 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування - з 

моменту реорганізації або ліквідації. 
Адміністративна процесуальна дієздатність - це здатність особи 

здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов’язки. 

Адміністративна процесуальна дієздатність належить фізичним 

особам, які досягли повноліття, а також особам, які відповідно до 

законодавства можуть самостійно брати участь у справі до досягнення 

повноліття, та юридичним особам, органам державної влади, органам 

місцевого самоврядування, підприємствам, установа, організаціям. 
Адміністративна процесуальна правоздатність і дієздатність осіб 

визначається законами, наприклад, ст. 48 КАС України; статтями 25, 

26, 30, 31, 32, 80 ЦК України; ст. 12 КУпАП та іншими законодавчими 

актами. 
Слід звернути увагу на те, що в юридичній літературі поняття 

«суб’єкти» і «учасники» адміністративного процесу не 

ототожнюються. Поняття «суб’єкт процесу» ширше відносно поняття 

«учасник процесу». Кузьменко О.В. зазначає, що суб’єкт 

адміністративного процесу є носієм прав і обов’язків з реалізації 

процесуальної діяльності у сфері публічного управління, який здатний 

надані права щодо процесуальної діяльності реалізувати, а покладені 

обов’язки - виконувати, учасник адміністративного процесу - це 

реально існуючий індивід адміністративного процесу. 

Таким чином, суб’єктами адміністративного процесу є особи, які 

потенціально мають право бути учасниками процесу за наявності 

відповідних юридичних фактів, а учасниками процесу - особи, які 

реально беруть участь у розгляді і вирішенні конкретних 
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адміністративних справ, хоча дослідники процесуальних відносин 

інтенсивно використовують поняття «суб’єкти провадження». Це 

викликано тим, що законодавець ні в статтях 268-274 КУпАП, ні в 

статтях 47-68 КАС України не відносить державні органи та їх 

посадові особи, уповноважені розглядати і вирішувати 

адміністративні справи, а також суди до числа учасників проваджень. 
Усіх суб’єктів адміністративних проваджень умовно можна 

поділити на наступні групи: 
1) особи, які розглядають і вирішують адміністративні справи; 
2) особи, які обстоюють в адміністративному процесі права та 

інтереси; 
3) особи, які представляють та захищають інтереси інших осіб; 
4) особи, які сприяють адміністративним провадженням та 

здійсненню адміністративного судочинства. 
Особи, які розглядають і вирішують адміністративні справи – це 

сукупність органів (осіб) адміністративно-процесуальної юрисдикції, 

які становлять єдину систему, за допомогою якої будь-які 

адміністративні справи вирішуються за загальними правилами, що 

встановлені державою.  

Ця сукупність органів має свою специфіку, яка полягає у: а) 

множинності органів (осіб), уповноважених розглядати і вирішувати 

індивідуальні адміністративні справи; б) неоднорідності цих органів 

(осіб). 
Множинність органів (осіб) характеризується тим, що розглядати і 

вирішувати справи можуть: загальні суди та адміністративні 

суди; уповноважені органи (посадові особи) виконавчої влади; 

уповноважені органи (посадові особи) місцевого самоврядування; 

інші суб’єкти при здійсненні ними владних управлінських функцій на 

основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих 

повноважень (державний реєстратор, нотаріус адміністратори центрів 

надання адміністративних послуг, адміністратори центрів надання 

адміністративних послуг). 

Адміністративні суди розглядають і вирішують спори, визначені ст. 

17 КАС України.  

Загальні суди (районні, районні у місті, міські чи міськрайонні 

(судді) розглядають і вирішують: 1) справи про адміністративні 

правопорушення (ст. 221 КУпАП); 2) справи адміністративної 

юрисдикції, віднесені до їхньої компетенції. 
Уповноважені органи (посадові особи) виконавчої 

влади розглядають і вирішують справи: 
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1) щодо визнання, реалізації і захисту прав, свобод і законних 

інтересів фізичних чи юридичних осіб, у тому числі й надання 

адміністративних послуг; 
2) щодо здійснення контрольних повноважень за реалізацією та 

захистом прав, свобод і законних інтересів фізичних чи юридичних 

осіб; 
3) щодо розгляду скарг фізичних чи юридичних осіб стосовно 

реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів у зв’язку з 

розглядом адміністративної справи, у тому числі на рішення, дії чи 

бездіяльність уповноваженого суб’єкта; 
4) щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення та 

притягнення правопорушників до адміністративної відповідальності 

відповідно до статей 222 - 244 КУпАП; 
5) щодо розгляду заяв та скарг відповідно до Закону України «Про 

звернення громадян». 
Уповноважені органи (посадові особи) місцевого 

самоврядування розглядають і вирішують ті  ж самі адміністративні 

справи, що й органи виконавчої влади, в межах своїх повноважень та 

на відповідній території (Закон України «Про звернення громадян», 

ст. 218-219 КУпАП). Водночас студентам слід знати, що розглядати 

справи про адміністративні правопорушення уповноважені не всі 

органи (посадові особи) місцевого самоврядування, а лише спеціально 

створені адміністративні комісії, а також виконавчі комітети 

сільських, селищних, міських рад. 

З наведеного бачимо, що органи адміністративно-процесуальної 

юрисдикції характеризуються неоднорідністю. Вони різняться за: а) 

правовою природою утворення - сфера судової влади; сфера 

виконавчої влади; сфера місцевого самоврядування; б) цілями 

утворення утворені виключно для здійснення юрисдикційної 

діяльності, утворені для здійснення як юрисдикційних, так і інших 

функцій; в) безпосередньою компетенцією, яка встановлюється у 

нормативно-правових актах щодо кожного органу окремо. 
 Особами, які обстоюють в адміністративному процесі права та 

інтереси, в узагальненому вигляді, виступають громадяни, державні 

органи, громадські органи, організації, підприємства, установи, 

заклади незалежно від форм власності.  
З урахуванням видів адміністративних проваджень осіб, які 

обстоюють в адміністративному процесі особисті права, свободи та 

законні інтереси, можна поділити на такі групи: 
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1. В провадженнях у сфері управління особами, які мають інтерес у 

справі, виступають: громадяни, підприємства, організації, установи за 

узагальнюючою назвою — суб’єкт звернення, а в провадженнях за 

ініціативою суб’єкта владних повноважень - громадяни, підприємства, 

організації, установи за умовною назвою - підконтрольний суб’єкт. 
Суб’єкт звернення — це фізична або юридична особа, що 

звертається до органів виконавчої влади, органів місцевого са-

моврядування, їх посадових осіб щодо визнання, реалізації та захисту 

своїх прав, свобод і законних інтересів.  

Суб’єкт звернення може звертатися: а) із заявою щодо визнання, 

реалізації та захисту своїх прав, свобод і законних інтересів, у тому 

числі й щодо надання адміністративних послуг або б) зі скаргою на 

рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх 

посадових осіб. 
Особи, які мають інтерес у справі, мають право: 
1) вимагати від уповноваженого суб’єкта роз’яснення щодо 

порядку здійснення адміністративного провадження, своїх прав і 

обов’язків, а також інформації про процедурні дії та процедурні 

рішення, прийняті під час здійснення адміністративного провадження; 
2) брати участь в адміністративному провадженні особисто або 

через свого представника; 
3) знайомитися в установленому порядку з матеріалами ад-

міністративної справи, робити з неї виписки та копії, в тому числі з 

використанням технічних засобів; 
4) надавати пояснення з питань, що є предметом адміністративного 

провадження, та інші докази; 
5) подавати клопотання про відвід посадової особи суб’єкта 

владних повноважень;залучення до провадження інших 

учасників;витребування додаткових матеріалів; призначення 

експертизи; надання копій документів, наявних у матеріалах ад-

міністративної справи; тимчасове зупинення адміністративного 

провадження; 
6) користування послугами перекладача; 
7) отримувати примірник адміністративного акта або рішення, 

прийнятого за результатами розгляду адміністративної справи; 
8) оскаржувати адміністративний акт, процедурні рішення, дії чи 

бездіяльність суб’єкта владних повноважень. 
Особи, які мають інтерес у справі, зобов’язані: 
а) подавати документи, необхідні для здійснення провадження; 
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б) повідомляти про зміну адреси та причини неприбуття на 

запрошення суб’єкта владних повноважень; 
в) добросовісно користуватися належними йому правами та 

виконувати вимоги, встановлені законодавством. 
У цій групі проваджень особами, які мають інтерес у справі, 

виступають і заінтересовані особи — це фізична або юридична особа, 

права і законні інтереси якої зачіпає або має зачіпати прийняття 

суб’єктом владних повноважень адміністративного акта. 

Заінтересована особа про свою участь в адміністративному 

провадженні подає клопотання суб’єкту владних повноважень або 

може бути залучена до адміністративного провадження за ініціативою 

суб’єкта владних повноважень та за клопотанням суб’єкта звернення. 

На заінтересовану особу поширюються права і обов’язки, передбачені 

для суб’єкта звернення. 
2. В провадженнях з адміністративного судочинства особами, які 

мають інтерес у справі, виступають позивачі та треті особи: фізичні 

особи, організації, підприємства, установи (юридичні особи) 

незалежно від форм власності, суб’єкти владних повноважень – у 

випадках, встановлених законом. 

Позивач - особа, на захист прав, свобод та інтересів якої подано 

адміністративний позов до адміністративного суду, а також суб'єкт 

владних повноважень, на виконання повноважень якого подана 

позовна заява до адміністративного суду. 

Права та обов’язки сторін та третіх осбі у справах адміністративної 

юрисдикції визначені в статтях 49, 51, 54 КАСУ. 

За приписами статті 49 КАСУ особи, які беруть участь у справі, 

мають рівні процесуальні права і обов'язки. 

Особи, які беруть участь у справі, мають право: 

1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові 

рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; 

2) знайомитися з матеріалами справи; 

3) заявляти клопотання і відводи; 

4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 

5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 

6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду 

справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, 

свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; 

7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших 

осіб; 
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8) знайомитися з технічним записом, журналом судового засідання, 

протоколом про вчинення окремої процесуальної дії і подавати 

письмові зауваження до них; 

9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів 

справи, одержувати копії судових рішень; 

10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх 

інтересів; 

11) можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді 

засвідчені копії документів і витяги з них. 

Крім перелічених прав та обов'язків позивач має право: до початку 

судового розгляду справи по суті змінити предмет або підставу позову 

шляхом подання письмової заяви; в будь-який час до закінчення 

судового розгляду збільшити або зменшити розмір позовних вимог; до 

закінчення розгляду в суді  першої інстанції, так і у суді апеляційної 

чи касаційної інстанції,- відмовитися від адміністративного позову.  

До додаткових прав відповідача належить те, що він має право 

визнати адміністративний позов повністю або частково, подати 

заперечення проти адміністративного позову. 

Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, 

мають права позивача; треті особи, які не заявляють самостійних 

вимог на предмет спору, мають загальні права та обов'язки осіб, які 

беруть участь у справі. 

3. В адміністративно-деліктних провадженнях до осіб, які 

обстоюють особисті права та інтереси, належать: а) особа, яка 

притягається до адміністративної відповідальності; б) потерпілий. 
Особами, які притягаються до адміністративної відповідальності, 

можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, 

посадові особи, тобто фізичні особи, яким на час вчинення 

правопорушення виповнилося шістнадцять років.  
Особи, які притягаються до адміністративної відповідальності, 

мають право: а) знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, 

надавати докази, заявляти клопотання; б) при розгляді справи 

користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в 

галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги 

особисто чи за дорученням юридичної особи; в) користування рідною 

мовою, користування послугами перекладача; г) оскаржити постанову 

у справі в порядку, встановленому статтями 288, 289 КУпАП; ґ) бути 

присутніми при розгляді справи.  
Потерпілий — це особа, якій адміністративним правопорушенням 

заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду. У разі наявності 
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потерпілого його прізвище і адреса заносяться до протоколу, який 

підписується особою, яка склала протокол, та особою, яка вчинила 

правопорушення. Потерпілий має право знайомитися з матеріалами 

справи, давати пояснення, заявляти клопотання, відводи, оскаржувати 

постанову у справі про адміністративне правопорушення. 

Особами, які представляють та захищають інтереси інших осіб, є 

представники або законні представники. 

Представником може бути фізична особа, яка має адміністративну 

правосуб’єктність, а також органи та інші особи, яким законом надане 

право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. 

Не можуть бути представниками в суді особи, які беруть участь у 

справі як секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач 

та свідок, а також судді, прокурори, слідчі, крім випадків, коли вони: 

а) діють як представники відповідних органів (суди, прокуратури, 

ОВС, СБУ), що є стороною або третьою особою у справі; б) діють як 

законні представники сторони чи третьої особи. 
Підставами виникнення правовідносин представництва є договір 

або закон (ч. 3 ст. 56 КАС України). Таким чином, існує два види 

представництва: 
а) представництво за договором; 
б) представництво за законом. 
Представництво за договором  є добровільним представництвом, 

яке ґрунтується на волевиявленні представника і того, хто бажає мати 

представника. Представником за договором, зазвичай, виступає 

адвокат чи інший фахівець у галузі права, який за законом має право 

на надання правової допомоги. В такій якості можуть виступати й 

інші особи. 
Представництво за законом є обов’язковим представництвом, не 

залежить від волі того, кого представляють, його підставами є прямий 

припис закону чи іншого адміністративного акта.  

Можна виділити кілька видів представництва за законом:  

1) представництво щодо захисту прав, свобод і законних інтересів 

малолітніх та неповнолітніх осіб, які не досягли віку, з якого настає 

адміністративно-процесуальна дієздатність, а також недієздатних 

фізичних осіб; представництво здійснюють законні представники - 

батьки, усиновлювачі, опікуни, піклувальники чи інші особи, 

визначені законом (ст. 242 ЦК України). Законодавець не конкретизує 

вік, з якого настає адміністративна процесуальна дієздатність. Аналіз 

законодавства дає можливість стверджувати, що в залежності від 

видів проваджень вік може різнитися. Наприклад, засновником 
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молодіжних та дитячих організацій може бути особа 15-річного віку, 

членами цієї організації можуть бути особи, які досягли 14 років; у 

разі притягнення до адміністративної відповідальності особі повинно 

виповнитися 16 років. 
2) представництво щодо захисту прав, свобод і законних інтересів 

неповнолітніх осіб, які досягли віку, з якого настає адміністративна 

процесуальна дієздатність, непрацездатних фізичних осіб і фізичних 

осіб, цивільна дієздатність яких обмежена. Представництво 

здійснюється законними представниками, якими є батьки, 

усиновлювачі, опікуни, піклувальники чи інші особи, визначені 

законом. На відміну від представництва осіб, що не досягли віку, з 

якого настає адміністративна процесуальна дієздатність, це 

представництво не є обов’язком, а правом представників, які можуть 

захищати права, свободи та інтереси зазначених осіб.  
3) представництво з ініціативи суду або уповноваженого суб’єкта 

щодо захисту прав, свобод та інтересів неповнолітніх осіб, які досягли 

віку, з якого настає адміністративна процесуальна дієздатність, 

непрацездатних осіб і фізичних осіб, цивільна дієздатність яких 

обмежена, – представниками залучаються законні представники; 
4) представництво щодо захисту прав і законних інтересів органу, 

підприємства, установи, організації, яке здійснюється керівниками чи 

іншими особами, уповноваженими законом, положенням, статутом, 
5) представництво щодо захисту прав, свобод і законних інтересів, 

яке здійснюється органами, громадськими організаціями, адвокатами 

тощо, яким законом надане право захищати. Це можуть бути 

політичні й громадські організації, професійні спілки, Уповноважений 

Верховної Ради України з прав людини, прокурор, органи державної 

влади, органи місцевого самоврядування та органи самоорганізації 

громадян. 
Повноваження представника мають бути підтверджені, 

визначеними законодавством, належно оформленими документами. 

Найчастіше ці повноваження засвідчуються довіреністю. Основні 

вимоги щодо оформлення довіреності та правила її видачі закріплені у 

Цивільному кодексі України (статті 244-250) та у Законі України «Про 

нотаріат» від 02.09.1993. 
Довіреність має бути не лише у письмовій формі, вона повинна 

містити необхідні реквізити: а) вказівку на то, ким і кому видана 

довіреність; б) зміст і обсяг повноважень, наданих представникові; в) 

дату видачі довіреності. Довіреність, у якій не вказана дата її 

вчинення, є нікчемною; г) строк дії довіреності, якщо строк 
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довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її 

дії (статті 247, 248 ЦК України); ґ) підпис особи, яку представляють 

(довірителя), в установленому законом порядку, має бути засвідчена. 
Повноваження представників можуть посвідчуватися ще й іншими 

документами: 1) повноваження законних представників 

підтверджуються: а) документами, що посвідчують факт родинних 

стосунків, — паспортом батьків (усиновлювачів), свідоцтвом про 

народження дитини, актом (документом) про усиновлення дитини, по-

свідченням опікуна чи піклувальника; б) документами, які під-

тверджують займану представником посаду в органі, підприємстві, 

установі, організації щодо відносин з особою, інтереси якої вони 

представляють; 2) повноваження адвоката посвідчується ордером, 

який видано відповідним адвокатським об’єднанням, або договором 

про надання правової допомоги чи про ведення адміністративної 

справи; 3) повноваження членів колегіальних органів (громадських 

організацій, їх об’єднань, кооперативних організацій тощо) 

підтверджуються випискою з протоколу засідання колегіального 

органу управління. 
Особами, які сприяють адміністративним провадженням, 

виступають: свідок; експерт, спеціаліст, перекладач. 
Свідок як учасник адміністративного процесу відіграє важливу 

роль у з’ясуванні обставин, що мають значення для правильного 

вирішення справи. Як свідок у адміністративній справі може бути 

викликана кожна особа, якій можуть бути відомі обставини, що 

підлягають встановленню у даній справі. 
Експертом може бути призначена особа, яка має необхідні знання, 

здатна шляхом дослідження матеріальних об’єктів, явищ і процесів 

дати висновок з питань, що виникають під час розгляду справи.  
Спеціаліст — це фахівець у якійсь певній галузі, яка володіє 

спеціальними знаннями та навичками застосування технічних засобів і 

може надавати консультації під час вчинення процесуальних дій з 

питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок. 
Перекладач — це особа, яка вільно володіє мовою, якою 

здійснюється адміністративне провадження, та іншою мовою, знання 

якої необхідно для усного або письмового перекладу з однієї мови на 

іншу. Перекладачами є також особи, які володіють технікою 

спілкування з глухими, німими чи глухонімими. 
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ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО (ПРАКТИЧНОГО)  ЗАНЯТТЯ 

1.Поняття та ознаки суб’єктів адміністративного процесуального 

права.  

2.Види суб’єктів адміністративного процесуального права. 

3.Характеристика повноважень суб’єктівадміністративного 

процесуального права. 

4.Особи, які вирішують адміністративні справи.  

5.Особи, які обстоюють в адміністративному процесі особисті права 

та законні інтереси.  

6.Особи, які представляють інтереси інших осіб.  

7.Особи, які сприяють адміністративним провадженням та здійсненню 

адміністративного судочинства. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1.Поняття та ознаки суб’єктів адміністративного процесуального 

права.  

2.Види суб’єктів адміністративного процесуального права. 

3.Характеристика повноважень суб’єктівадміністративного 

процесуального права. 

4.Особи, які вирішують адміністративні справи.  

5.Особи, які обстоюють в адміністративному процесі особисті права 

та законні інтереси.  

6.Особи, які представляють інтереси інших осіб.  

7.Особи, які сприяють адміністративним провадженням та здійсненню 

адміністративного судочинства. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Скласти термінологічний словник до теми. 

2.Виконати тестові завдання: 

1. В якому виді адміністративних проваджень сторонами є позивач 

та відповідач: 

а) у деліктних провадженнях; 

б) в судочинних провадженнях; 

в) у процедурних провадженнях; 

г) провадженнях у справі про адміністративні правопорушення. 

2. В провадженнях у сфері управління особами, які мають інтерес у 

справі, виступають: 

а) позивачі; 

б) відповідачі; 

в) суб’єкти звернення; 
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г) такі особи в цьому провадженні відсутні. 

3. Поняття «суб’єкт адміністративного процесу» та «учасник 

адміністративного процесу» є: 

а) тотожніми поняттями; 

б) учасник адміністративного процесу є більш широким поняттям; 

в) суб’єкт адміністративного процесу є більш чітким та конкретним 

поняттям; 

г) суб’єкт адміністративного процесу є більш широким поняттям. 

4. У деліктних провадженнях особа, якій заподіяно шкоду, є: 

а) стороною; 

б) позивачем; 

в) потерпілим; 

г) заявником. 
5. Оберіть найбільш повний перелік позивачів у судочинних 

провадженнях: 

а) фізичні та юридичні особи; 

б) фізичні особи та суб'єкт владних повноважень, на виконання 

повноважень якого подана позовна заява до адміністративного суду; 

в) суб'єкт владних повноважень, на виконання повноважень якого 

подана позовна заява до адміністративного суду; 

г) особа, на захист прав, свобод та інтересів якої подано 

адміністративний позов до адміністративного суду, а також суб'єкт 

владних повноважень, на виконання повноважень якого подана 

позовна заява до адміністративного суду; 

3.Виконати практичні завдання: 

3.1. Розробити структурно-логічну схему «Суб’єкти адміністративно-

процесуальних правовідносин». 

3.2. Користуючись Кодексом адміністративного судочинства України, 

виписати відмінності прав сторін від прав інших осіб, які беруть 

участь у справі. 

3.3. Користуючись Законом України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців» письмово визначити 

особливості суб’єктного складу відносин,  які виникають у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб - 

підприємців.  

3.4. Оцініть правомірність відкладення розгляду справи судом з 

підстав неявки представника юридичної особи за обставин, коли такий 

представник прийшов до суду, усно стверджував про те, що він 

уповноважений брати участь у розгляді справи, та надав на 
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підтвердження своїх повноважень копію наказу про призначення його 

заступником директора. 

 

Інформаційні джерела: 1-41, 60-66, 72. 

 

 

*   *   * 

Тема 5. Сутність адміністративного процесу та його зміст 
Основні терміни та поняття: адміністративний процес, 

адміністративні провадження, стадії адміністративного провадження, 
етапи адміністративного провадження, процесуальні дії, 
адміністративні процедури, адміністративна юрисдикція, 
адміністративна юстиція. 

 

При дослідженні питань цієї теми необхідно розуміти, що в 

юридичній літературі немає однозначного підходу до визначення 

поняття і сутності адміністративного процесу. Історія розвитку теорії 

адміністративного права сформувала два підходи: «вузьке» і 

«широке» розуміння адміністративного процесу. 
Вузьке розуміння адміністративного процесу зводиться до 

діяльності органів влади щодо розгляду справ про адміністративні 

правопорушення та застосування заходів адміністративного примусу. 

Прихильники цієї позиції — Н. Г. Саліщева, А. П. Клюшниченко та 

інші — підкреслювали виключно юрисдикційний характер 

адміністративного процесу. Вони зазначали, що адміністративний 

процес — регламентована законом діяльність із вирішення спорів та 

застосуванням заходів адміністративного примусу. 
Широке розуміння адміністративного процесу свого часу було 

започатковано С. С. Студеникіним, підтримано А. Є. Луньовим та 

протягом багатьох років відображалося в наукових працях вчених-

адміністративістів, таких як: О. М. Якуба, Г. Н. Петров, А. П. Коренєв, 

Б. Д. Сорокін, Д. Н. Бахрах, Р. С. Павловський та ін. Вони пов’язували 

широке розуміння адміністративного процесу з тим, що 

адміністративним процесом охоплюється різноманітна управлінська 

діяльність з реалізації матеріальних норм адміністративного права. 

Адміністративний процес у широкому розумінні визначається не тіль-

ки як адміністративно-юрисдикційна діяльність, а й будь-яка інша 

діяльність у сфері державного управління: адміністративна юстиція; 

прийняття нормативних актів управління; дисциплінарні 

провадження; діловодство тощо. 
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Перевагу позиції широкого розуміння адміністративного процесу 

на сучасному етапі віддають О.М. Бандурка, М.М. Тищенко та інші 

автори, які зазначають, що юрисдикційна діяльність є лише 

незначною частиною виконавчо-розпорядчої діяльності, а зведення 

адміністративного процесу до розгляду індивідуальних справ по суті 

відкидає управлінський характер і ототожнює адміністративний 

процес із кримінальним і цивільним процесами, що неможливо 

визнати правильним. 
До позицій широкого розуміння адміністративного процесу 

приєднується В.К. Колпаков, який зазначає, що «саме широке 

розуміння адміністративного процесу відповідає сучасним нормам 

розвитку правової науки і втіленим у Концепції адміністративної 

реформи принципам трансформації державного управління в дієвий 

інструмент реалізації громадянами своїх прав і свобод, інструмент 

захисту людини від неправомірних дій і адміністративних актів із 

боку органів управління і їхніх службовців».  

Демський Е.Ф. в своєму посібнику «Адміністративне процесуальне 

право» висловлює думку, що ні «вузьке», ні «широке» розуміння 

адміністративного процесу не відповідає визначеній Конституцією 

України принципово новій ролі держави у відносинах з людиною. 

«Вузьке» і «широке» розуміння свідчить про розмитість визначення, 

відсутність методології понятійного апарату. Визначення 

адміністративного процесу на рівні різноманітної управлінської 

діяльності та розгляду і вирішення конкретних справ, що виникають у 

сфері публічного управління залишає дослідників у «полоні ілюзій», 

сформованих на засадах позитивістського права і політичної 

доцільності, коли адміністративний процес вивчався як виконавчо-

розпорядча діяльність органів державного управління, а дослідження 

зосереджені на обґрунтуванні залучення до адміністративних про-

ваджень якомога більше суспільних відносин. 
Адміністративний процес - це вид юридичного процесу, який 

характеризується регламентацією порядку визнання,  реалізації та 

захисту прав, обов’язків, свобод та інтересів громадян, юридичних 

осіб і держави при розгляді і вирішенні конкретних справ у публічній 

сфері суб’єктами владних повноважень та судами відповідно до 

чинного законодавства. 
Можна виділити такі особливості адміністративного процесу: 
1) однією зі сторін в адміністративно-процесуальних відносинах 

завжди виступає суб’єкт владних повноважень; 
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2) виникнення адміністративно-процесуальних відносин не 

пов’язано зі службовим підпорядкуванням (як це спостерігається у 

дисциплінарних провадженнях); 
3) чітка регламентація повноважень органів влади в 

адміністративному процесі, а не віртуальна узагальненість їх 

діяльності щодо реалізації матеріальних норм; 
4) встановлення строків розгляду адміністративної справи, тобто 

жорстка регламентація розгляду справи у часовому вимірі, тоді як 

провадження в «широкому» розумінні у часові рамки не укладені 

(видання нормативних актів, прийняття індивідуальних актів, 

діловодство тощо). 

Дослідивши поняття та ознаки адміністративного процесу, 

студентам слід провести порівняльний аналіз адміністративного 

процесу та управлінської діяльності.  
Також студентам необхідно знати, що адміністративний процес 

являє собою системне утворення, частинами якого є: адміністративне 

провадження, стадії, етапи, процесуальні дії, використовуючи свої 

знання й з адміністративного права. 
Адміністративним провадженням є система нормативно 

врегульованих якісно однорідних процесуальних дій учасників 

адміністративного процесу у відповідній сфері публічних відносин, 

спрямованих на вирішення конкретних адміністративних справ з 

урахуванням професійної спеціалізації. 
Кожне адміністративне провадження, яке входить до 

адміністративного процесу, здійснюється в певній послідовності, що 

встановлюється державою у вигляді системи обов’язкових правил, які 

прийнято називати стадіями.  

Стадія провадження — це певна частина розгляду і вирішення 

сукупності питань в адміністративній справі з метою забезпечення 

просування її до розгляду по суті. Стадію юридичного процесу 

розглядають як динаміку відносно замкнутої сукупності закріплених 

чинним законодавством способів, методів, форм, що забезпечують 

послідовність досягнення кінцевого процесуального результату. 
Стадії провадження, в свою чергу, складаються з етапів, 

спрямованих на реалізацію проміжних цілей в адміністративній 

справі. Наприклад, на стадії з’ясування фактичних обставин 

здійснюється вивчення матеріалів справи, встановлюється коло 

учасників адміністративного провадження тощо. 
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Процесуальний етап провадження — це частина стадії 

провадження, спрямована на вирішення окремих конкретних завдань 

щодо забезпечення провадження в адміністративній справі. 
Процесуальні дії —це врегульована нормами адміністративного 

процесуального права конкретна дія учасників адміністративного 

процесу з питань захисту прав, свобод та інтересів громадян, прав та 

інтересів юридичних осіб. 
Наведені дефініції адміністративного провадження дозволяють 

виділити його основні загальні ознаки:  

а) нормативне врегулювання процесуальних дій - означає повну 

регламентацію процесуальних дій, їх широку та об’ємну 

формалізацію;  

б) наявність конкретної індивідуальної справи-  ознака, яка вказує 

на те, що саме конкретна справа передбачає вирішення певного 

питання відповідно до законодавства;  

в) спільність предмета правового регулювання в кожному 

конкретному провадженні – ознака, яка кожне конкретне 

провадження відрізняє від іншого та  передбачає наявність кола 

однорідних відносин правової дійсності;  

г) наявність не пов’язаного зі службовим підпорядкуванням 

уповноваженого суб’єкта вирішення справи вказує на те, що з одного 

боку в адміністративних правовідносинах виступає орган владних 

повноважень, його посадова особа чи суд, а з іншого — громадянин, 

організація, заклад, установа, державний орган тощо;  

ґ) об’єктивізація дій у межах конкретної індивідуальної справи 

означає, що процесуальні дії виникають, змінюються та припиняються 

лише у разі відкриття провадження у конкретній справі 

уповноваженою особою за ініціативою учасників, сторін процесу;  

д) прийняття відповідного рішення (акта) і звернення його до 

виконання - є обов’язковою ознакою провадження, яка символізує 

розгляд справи, вирішення її по сутті та закінчення. Відсутність 

відповідного рішення або акта вказує на незакінченість розгляду 

справи чи/або некомпетентність осіб, які розглядають справу.  
Всі провадження за формою їх здійснення можна поділити на три 

групи: 
1) провадження в сфері управління; 
2) провадження з адміністративного судочинства; 
3) адміністративно-деліктні провадження. 

Провадження в сфері управління складаються під час вирішення 

конкретної індивідуальної справи органами виконавчої влади, 
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місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами або 

іншим суб’єктом, який на основі законодавства уповноважений 

розглядати і вирішувати адміністративні справи в інстанційному 

(адміністративному, позасудовому) порядку, крім притягнення до 

адміністративної відповідальності. 
До таких проваджень належать: а) провадження за заявою суб’єкта 

звернення з приводу реалізації суб’єктивних прав і обов’язків 

фізичними чи юридичними особами; б) провадження за ініціативою 

органа владних повноважень у зв’язку з реалізацією контрольно-

наглядових функцій та застосування заходів адміністративного 

примусу, крім накладення адміністративних стягнень; в) провадження 

за скаргою суб’єкта звернення з приводу розгляду скарг фізичних чи 

юридичних осіб на рішення, дії чи бездіяльність органів владних 

повноважень, їх посадових (службових) осіб у позасудовому 

(адміністративному, інстанційному) порядку. 
Провадження з адміністративного судочинства — це розгляд і 

вирішення адміністративним судом публічно-правового спору, у 

якому хоча б однією із сторін є орган виконавчої влади, орган 

місцевого самоврядування їх посадова чи службова особа або інший 

суб’єкт, який здійснює функції на основі законодавства в сфері 

державного управління, в тому числі й на виконання делегованих 

повноважень. 
До проваджень з адміністративного судочинства належать: а) 

провадження в суді першої інстанції; б) провадження в окремих 

категоріях адміністративних справ; в) апеляційне провадження; г) 

касаційне провадження; ґ) провадження з перегляду справи 

Верховним Судом України; д) провадження за нововиявленими 

обставинами. 
Адміністративно-деліктні провадження — це розгляд і вирішення 

адміністративних справ, пов’язаних із вчиненням адміністративних 

проступків та притягнення правопорушників до адміністративної 

відповідальності. До адміністративно-деліктних проваджень належать 

провадження у справах про адміністративні правопорушення. 
З метою наукової класифікації можна виділити такі стадії 

адміністративних проваджень: 1) вирішення питання про відкриття 

адміністративної справи; 2) розгляд справи 3) винесення рішення у 

справі; 4) перегляд рішення у справі; 5) виконання прийнятого 

рішення у справі. 
Узагальнена система стадій і етапів провадження може бути 

представлена наступним чином. 
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1. Вирішення питання про відкриття адміністративної справи: а) 

збирання та фіксація інформації про фактичний стан справи та реальні 

факти; б) здійснення процесуальних дій щодо забезпечення 

провадження у справі; в) прийняття рішення про відкриття або 

відмову у відкритті порушенні адміністративної справи. 
2. Розгляд справи: а) установлення кола суб’єктів (учасників) 

адміністративного провадження; б) вивчення матеріалів справи та 

здійснення їх юридичної оцінки;  в) встановлення об’єктивної істини у 

справі. 
3. Винесення рішення у справі (прийняття постанови, ухвали) і 

доведення його до відома учасників провадження. 
4. Перегляд рішення у справі: а) оскарження рішення; б) перевірка 

законності рішення; в) винесення відповідного рішення; г) доведення 

рішення (постанови) до відома учасників процесу. 
5. Виконання прийнятого рішення у справі: а) звернення рішення 

(постанови) до виконання; б) безпосереднє виконання;в) повернення 

виконання. 
При вивчення питань теми необхідно також звернути увагу на 

поняття адміністративної процедури, яке також пов’язано з науковою 

дискусією про зміст адміністративної юстиції та розуміння поняття 

адміністративного процесу. 
В юридичній літературі склалося кілька підходів до визначення 

поняття «процедура» залежно від концепції предмета 

адміністративного процесу (управлінської, юрисдикційної або 

судочинної). Деякі вчені процедуру розглядають як вид процесу, інші 

розглядають їх (процедуру і процес) як тотожні об’єкти правової 

дійсності і використовують обидва терміни як синонімічні. 

Прихильники юрисдикційної концепції адміністративного процесу під 

«процедурою» вбачають діяльність повноважних органів влади так 

званого позитивного управлінського характеру, а під «процесом» 

розуміють суто юрисдикційні провадження. Представники 

управлінської концепції процесу вважають, що процес складається з 

двох видів — юрисдикційного процесу та адміністративної 

процедури. 
Для більш повного з’ясування понять «процес», «провадження» і 

«процедура» необхідно визначити їх ознаки, загальні риси і 

відмінності, що розмежовують ці поняття: 
1.Усі юридичні процеси та процедури — законодавчі, бюджетні, 

управлінські, кримінальні, цивільні, господарські, земельні, податкові, 

митні та інші об’єднують загальні властивості, а саме: 
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- владність діяльності державних органів та їх посадових і 

службових осіб; 
- врегулювання цієї діяльності процесуальними нормами; 
- прийняття владного акта (закону, постанови, вироку, рішення, 

протоколу та ін.); 
- реалізація норм матеріального права в певній послідовності, 

порядку і за правилами, в ході якої виникають, змінюються або 

припиняються конкретні суспільні відносини. 
2. Виходячи із зазначених властивостей слід підкреслити, що всі 

процеси та процедури мають обслуговуючий характер щодо 

державного управління, вони виникають та існують лише за потреби 

реалізації завдань і функцій держави, забезпечення законних прав і 

інтересів фізичних чи юридичних осіб. У цьому зв’язку державне 

управління здійснюється у відповідній послідовності та порядку з 

дотриманням встановлених суспільством (у вигляді традицій, звичаїв, 

моральних, релігійних, корпоративних вимог) або державою 

відповідних процедур. 
3. Досягнення мети державного управління вимагає створення 

відповідних правових режимів (ступеня врегулювання) процесуальної 

діяльності. Так, адміністративний процес спрямований тільки на 

вирішення зовнішніх завдань — розгляд і вирішення конкретної 

індивідуальної справи. Ступінь його врегулювання має бути 

найповнішим щодо кола суб’єктів та їх повноважень і застосування 

способу впливу на поведінку суб’єктів у вигляді заборон чи припису, 

шляхом вимоги утриматися від здійснення певних дій чи закріплення 

необхідної поведінки, які є обов’язковими для виконання. 

Водночас адміністративна процедура встановлює порядок не тільки 

вирішення зовнішніх завдань, а й внутрішніх проблем щодо 

створення, реорганізації, ліквідації організаційних структур, 

комплектування їх персоналом, збирання та зберігання інформації, 

діловодство та ін. Ступінь врегулювання процедури визначається не 

тільки заборонами і приписами, а й дозволом, яким встановлюються 

межі можливої поведінки суб’єктів відносин.  

Ці особливості та відмінності між адміністративним процесом і 

адміністративною процедурою дозволяють зробити висновок, що не 

всі адміністративні процедурні дії належать до адміністративного 

процесу, а отже і не входять або не складають його структуру. 

Водночас «провадження» і «процедура» мають надто багато спільних 

ознак і не можуть бути змістовно відокремлені одне від одного.  
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Отже, адміністративна процедура — це формально визначені 

порядок і умови вчинення дій учасниками процесу на певній стадії або 

етапі адміністративного процесу та в межах певного часового відрізку 

щодо забезпечення розгляду та вирішення конкретних 

адміністративних справ, способів процесуального оформлення 

розгляду справи та їх фіксації.  

Наприклад, процедура адміністративного затримання особи, що 

вчинила правопорушення, передбачає підстави затримання, коло осіб, 

які можуть здійснювати адміністративне затримання, строки 

адміністративного затримання та його процесуальне оформлення.  
За предметом вирішення питань застосування матеріальних норм 

права усі процедури у загальному вигляді можна класифікувати на три 

групи. 
Перша група процедур — спрямована на вирішення спорів у суді. 

Характеризується змагальністю сторін у процесі. До цієї групи 

належать процедури, врегульовані законодавством з 

адміністративного судочинства, які здійснюються, як правило, за 

ініціативою фізичних чи юридичних осіб. 
Друга група процедур —спрямована на розгляд і вирішення 

конкретних адміністративних індивідуальних справ у зв’язку із 

наявністю порушених прав, а також необхідністю задоволення 

законних прав та інтересів громадян чи юридичних осіб та інтересів 

держави. Процедури цієї групи характеризуються імперативним 

регулюванням відносин, здійснюються за ініціативою як органів 

владних повноважень, їх посадових і службових осіб, так і за 

ініціативою приватних (фізичних чи юридичних) осіб. 
Третя група процедур —спрямована на забезпечення реалізації 

внутрішніх форм і методів державного управління. Характеризуються 

застосуванням як методів субординації, так і координації поведінки 

суб’єктів відносин. У більшості випадків здійснюються за ініціативою 

органів владних повноважень, їх посадових і службових осіб. Цю 

групу процедур віднести до адміністративного процесу можна лише 

умовно. 
Студентам слід також звернути увагу на розмежування понять 

«адміністративна юрисдикція» та «адміністративна юстиція». 

В юридичній літературі і словниках під «юрисдикційною» 

розуміється діяльність компетентних посадових осіб (органів влади) 

щодо вирішення адміністративно-правових спорів і розгляду справ 

про адміністративні правопорушення. У процесі такої діяльності 

вирішують юридичну справу, здійснюють правовий захист порушених 
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або оспорюваних інтересів, виносять державно-владне рішення про 

застосування відповідної правової санкції, відновлення порушеного 

права.  
На думку Демченка Ф.О., адміністративна юрисдикція — це 

встановлена чинним законодавством компетентність (сукупність 

повноважень) органів публічної адміністрації (посадових осіб) 

здійснювати свої функції у сфері публічного управління і розглядати 

будь-які адміністративні справи у визначеній нормативними актами 

адміністративно-процесуальній формі, виносити рішення із 

застосуванням, у необхідних випадках, заходів адміністративного 

примусу. 

Студентам пропонується поміркувати над цим визначенням 

«адміністративної юрисдикції» з урахуванням думок різних науковців. 
В юридичній літературі і словниках адміністративна юстиція 

визначається як особливий порядок вирішення адміністративно-

правових спорів судами та іншими уповноваженими на те органами, 

як система спеціальних органів контролю за дотриманням законності 

в сфері державного управління. Отже, у цих визначеннях до органів, 

які вирішують адміністративно-правові спори відносять не тільки 

суди, а й інші уповноважені органи. Це можуть бути органи 

виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи.  

Інший підхід до визначення поняття «адміністративна юстиція» 

мають автори підручника «Адміністративне право України» за 

редакцією Ю. П. Битяка, які зазначають, насамперед, що 

адміністративна юстиція — це правосуддя, а не виконавча ділянка, що 

специфіка адміністративних справ вимагає при їх розгляді особливих 

організаційних форм і спеціальної суддівської кваліфікації, з чим слід 

повністю погодитися.  

Демський Е.Ф. під адміністративною юстицією розуміє діяльність 

адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних 

справ, пов’язаних із захистом прав, свобод та інтересів фізичних осіб, 

прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин 

від порушень з боку суб’єктів владних повноважень.  

Студентам пропонується поміркувати над цим визначенням 

«адміністративної юстиції», взявши до уваги різні думки науковців, 

дату виникнення цього терміну,  положення п.4 ч.1 ст 3 КАС України. 
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ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 
1.Поняття, форми адміністративного процесу та його особливості.  

2.Методологічні засади обґрунтування адміністративного процесу як 

цілісного юридичного явища.  

3.Співвідношення адміністративного процесу та управлінської 

діяльності. 

4.Структура адміністративного процесу, її поняття та елементи.  

5.Адміністративна юрисдикція та адміністративна юстиція, їх поняття, 

співвідношення, характеристика та ознаки. 

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО (ПРАКТИЧНОГО) ЗАНЯТТЯ 

1.Поняття, форми адміністративного процесу та його особливості.  

2.Структура адміністративного процесу, її поняття та елементи.  

3.Адміністративні провадження, стадії, етапи та дії (процедури) як 

елементи адміністративного процесу, їх характеристика. 

4.Адміністративна юрисдикція та адміністративна юстиція, їх поняття, 

співвідношення, характеристика та ознаки. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1.Адміністративні провадження, стадії, етапи та дії (процедури) як 

елементи адміністративного процесу. 

2.Поняття адміністративного провадження та їх види.  

3.Ознаки адміністративного  провадження.  

4.Стадії адміністративних проваджень, їх характеристика.  

5.Адміністративні процедури (процесуальні дії), їх поняття; ознаки та 

види. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Скласти термінологічний словник до теми. 

2.Виконати тестові завдання: 

1. До структури адміністративного процесу входять наступні 

елементи: 

а) адміністративні провадження, стадії, процесуальні етапи, 

процесуальні дії, 

б)  адміністративні провадження, стадії, процесуальні дії, 

в) адміністративні провадження, процесуальні етапи, процесуальні дії, 

г) адміністративні провадження, стадії, процесуальні етапи. 

2. Складення протоколу про адміністративне правопорушення є: 

а) стадією адміністративного процесу; 

б) етапом адміністративного процесу; 
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в) процесуальною дією; 

г) видом адміністративного провадження. 

3. Розгляд судом справи про адміністративне правопорушення є: 

а) процесуальною дією; 

б) стадією адміністративного процесу; 

в) етапом адміністративного процесу; 

г) адміністративною процедурою. 

4. Проголошення судового рішення є: 

а) стадією адміністративного процесу; 

б) етапом адміністративного процесу; 

в) процесуальною дією; 

г) видом адміністративного провадження. 

5. Розгляд Верховним Судом України справи є: 

а) стадією адміністративного процесу; 

б) етапом адміністративного процесу; 

в) процесуальною дією; 

г) видом адміністративного провадження. 

3.Виконати практичні завдання: 

3.1. Розробити структурно-логічну схему «Структура 

адміністративного процесу». 

3.2. Користуючись переліком поданих нормативно-правових актів та 

літератури виділіть та охарактеризуйте основні стадії ліцензійних 

проваджень. 

 

Інформаційні джерела: 1-4, 60-66, 68, 72-74, 76-77. 

 

*  *  * 

Тема 6. Докази в адміністративному процесі 

Основні терміни та поняття: докази, предмет доказування, 

обов’язок доказування, доказування. 

 

При вивченні питань цієї теми студентам слід знати, що правові 

норми, що регулюють процес доказування, складають інститут 

доказового права галузі адміністративного процесуального права. Ці 

норми об’єднані у систему, до якої входять: 
а) норми, які регулюють поняття доказів та їх процесуальні 

джерела (статті 69, 70, 76-81 КАСУ, ст. 251 КУпАП); 
б) норми, які встановлюють предмет доказування (ст. 137 КАСУ, 

ст. 280 КУпАП); 
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в) норми-принципи адміністративного процесу (ст. 7 КАСУ, ст. 7 

КУпАП); 
г) норми, які передбачають обов’язки суб’єктів доказування та 

порядок вчинення процесуальних дій щодо збирання, зберігання, 

забезпечення та оцінки доказів (ст. 71—75, 86 КАСУ, ст. 252 КУпАП). 
Визначення поняття доказів на законодавчому рівні (ст. 69 КАС 

України, ст. 251 КУпАП) знімає питання щодо дискусії в теорії 

юридичного процесу стосовно розуміння доказів, порядку і умов їх 

дослідження.  

Отже, доказами є фактичні дані, на підставі яких суд, орган чи 

уповноважений суб’єкт встановлюють наявність або відсутність 

обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть 

участь у справі.  
Обов’язок доказування в судочинних провадженнях несуть сторони 

адміністративного процесу (ч. 1 ст. 71 КАСУ). Проте в 

адміністративних справах щодо оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок доказування 

правомірності свого рішення покладається на відповідача (ч. 2 ст. 71 

КАСУ). Більше того, у випадках, коли особа, яка бере участь у справі, 

не може самостійно надати докази, суд сприяє в реалізації цього 

обов’язку і витребовує необхідні докази (ч. 3 ст. 71 КАСУ).  

Збирання доказів у провадженнях в сфері управління також 

покладені на суб’єкта владних повноважень, за винятком випадків, 

коли суб’єкт звернення і заінтересована особа доводять обставини, які 

є підставою для обґрунтування їх вимог чи заперечення.  

В адміністративно-деліктних провадженнях збирання доказів, їх 

оцінка теж покладена на орган чи посадову особу, уповноважених 

розглядати і вирішувати справи про адміністративні правопорушення. 

Наприклад, складання протоколу про адміністративні 

правопорушення здійснюється за відповідною формою і змістом (ст. 

256 КУпАП) уповноваженими на те посадовими чи службовими 

особами (ст. 255 КУпАП). 
Таким чином, доказуванням в адміністративному процесі є 

виявлення, збирання, закріплення, перевірка та оцінка інформації про 

фактичні дані, на підставі яких суд, орган владних повноважень, 

уповноважена посадова особа встановлюють наявність або відсутність 

обставин, що мають значення для всебічного, повного і об’єктивного 

розгляду і вирішення адміністративної справи. 
 Джерелами доказів можуть бути: 
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1) пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників, осіб, які 

притягаються до адміністративної відповідальності, суб’єктів 

звернення, інших учасників процесу; 
2) показання свідка про відомі йому обставини, які мають значення 

для справи. Якщо показання свідка ґрунтуються на повідомленнях 

інших осіб, то ці особи також допитуються як свідки. Не є доказом 

показання свідка, який не може назвати джерела своєї обізнаності.  
3) письмові докази — це документи, у тому числі електронні,  

листи, телеграми, адміністративні договори (угоди), будь-які інші 

письмові записи, що містять у собі відомості про обставини, які мають 

значення для справи. До письмових доказів належать також звіти, 

інформація у вигляді слів, цифр, креслень, схем місця події, планів 

забудови населених пунктів, будинків, розміщення межових знаків та 

ін. Якщо доданий до справи документ викликає сумнів або є 

фальшивим, то особа, яка бере участь у справі, може просити суд 

(посадову особу) не брати доказ до уваги і вирішити справу на 

підставі інших доказів або призначити експертизу; 
4) речові докази — це предмети матеріального світу, що містять 

інформацію про обставини, які мають значення для справи. 

Наприклад, в адміністративно-деліктних провадженнях — це 

предмети, на яких залишилися сліди правопорушення (пошкодження 

внутрішнього обладнання транспортних засобів міського 

електротранспорту та ін.); в адміністративно-судочинних 

провадженнях — це предмети, які були об’єктом неправомірних дій 

суб’єкта владних повноважень (використання електронних носіїв 

інформації про вибори з порушенням правил; 

5) висновки експертів — це оформлене в письмовій формі 

дослідження  експертом  на   основі спеціальних  знань  матеріальних  

об'єктів,  явищ і процесів,  які містять  інформацію  про  обставини   

справи,   що   перебуває   у провадженні органів досудового 

розслідування чи суду. 
Докази, одержані з порушенням закону, судом, органом владних 

повноважень (посадовою особою) при розгляді й вирішенні справи не 

беруться до уваги (ч. 3 ст. 70 КАС України, ст. 251 КУпАП).  

Дослідження доказів є важливою частиною адміністративних 

проваджень і здійснюється судом, органом владних повноважень під 

час розгляду адміністративної справи. Суттєвою складовою 

дослідження доказів є визначення предмета доказування. 
Предметом доказування є обставини, якими обґрунтовуються 

позовні вимоги чи заперечення позивача і відповідача, доводи і 
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міркування суб’єкта звернення і уповноваженої особи, установлення 

компетентним органом наявності правопорушення або інших 

обставин, які мають інше значення для вирішення справи. 
В провадженнях у сфері управління доказуванню підлягають: 
1) обставини порушення прав та інтересів суб’єкта звернення або 

заінтересованої особи; 
2) обставини правомірності вимоги суб’єкта звернення; 
3) обставини правомірності адміністративних актів, процедурних 

рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень, які оскар-

жуються; 
4) обставини заподіяння шкоди порушенням прав і законних 

інтересів суб’єкта звернення, тощо. 
У провадженнях з адміністративного судочинства доказуванню 

підлягають: 
1) обставини протиправності дії, рішення чи бездіяльності суб’єкта 

владних повноважень; 
2) обставини наявності адміністративно-правовогоспору; 
3) обставини необхідності забезпечення доказів; 
4) необхідність зупинення та поновлення провадження у справі; 
5) обставини заподіяння шкоди порушенням прав і законних 

інтересів, тощо. 
В адміністративно-деліктних провадженнях доказуванню 

підлягають: 
1) чи було вчинено адміністративне правопорушення; 
2) чи винна дана особа в його вчиненні; 
3) чи підлягає вона адміністративній відповідальності; 
4) чи є обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність; 
5) чи заподіяно майнову шкоду; 
6) чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне 

правопорушення на розгляд громадської організації, трудового 

колективу, а також з’ясування інших обставин, тощо. 
Не підлягають доказуванню преюдиційні факти та загальновідомі 

обставини (ст. 72 КАС України, ст. 280 КУпАП). 
Преюдиційні факти: 1) це факти, що встановлені судовим рішенням 

в адміністративній, цивільній або господарській справі, що набрало 

законної сили, які не доказуються при розгляді інших справ, у котрих 

беруть участь ті самі особи або особа, щодо яких (якої) встановлено ці 

обставини (ч. 1 ст. 72 КАС України); 2) вирок суду в кримінальній 

справі або постанова суду у справі про адміністративний проступок, 

які набрали законної сили, є обов’язковими для адміністративного 
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суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності 

особи, щодо якої ухвалений вирок чи постанова суду (ч. 4 ст. 72 КАС 

України).  

Загальновідомі обставини, які визнані судом, також не потребують 

доказування. Одні автори вважають, що загальновідомі обставини -це 

обставини, які відомі широкому колу осіб, об’єктивність їх існування 

очевидна, тому не потребують доказування. Це в основному не дії, а 

події: землетрус, повінь, пожежа, інші стихійні лиха. Інші автори 

стверджують, що з часом людська пам’ять здатна забувати події, їх 

деталі і хронологію, а тому обставини мають бути визнані судом як 

загальновідомі. Отже, обидві точки зору мають право на існування, 

однак у всіх випадках такі обставини повинні бути визнані судом 

загальновідомими. 
Визнані факти — це обставини, які визнаються сторонами. Ці 

обставини можуть не доказуватися, якщо проти цього не заперечують 

сторони, а у суду не виникає сумніву щодо достовірності цих 

обставин та добровільності їх визнання. 
Відповідно до законодавства суд, суб’єкт владних повноважень 

оцінюють докази за своїм внутрішнім переконанням (ст. 86 КАСУ, ст. 

252 КУпАП), що ґрунтується на безпосередньому, всебічному, 

повному та об’єктивному дослідженні доказів.  

У науковій літературі докази поділяються: 
1) залежно від відношення до обставин, що підлягають 

доказуванню, — на прямі та непрямі. 
Прямі докази — це докази, з яких можна зробити достовірний 

висновок про існування чи відсутність обставин, що доводяться, тобто 

прямі докази безпосередньо вказують на обставину, що підлягає 

доказуванню. 
Непрямі докази — це докази, з яких можна зробити мовірний 

висновок про існування чи відсутність обставин, що доводяться. 

Наприклад, незареєстроване в листопаді 2014 року в органах юстиції 

рішення Київради про підвищення тарифів на комунальні послуги - 

прямий доказ нелегітимності нормативного акта, а відсутність у ньому 

прозорого обґрунтування підвищення тарифів - непрямий доказ, який 

вказує на ймовірність завищення цих тарифів; 
2) в адміністративно-деліктних провадженнях залежно від 

обставин, що обтяжують чи пом’якшують відповідальність, - на 

обвинувальні та виправдувальні. 
Обвинувальні докази вказують на те, що правопорушення було 

вчинено певною особою. 
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Виправдувальні докази вказують на те, що склад або подія пра-

вопорушення відсутні; 
3) за джерелами відомостей- на первісні та похідні. 

Первісні докази - це докази, отримані із першоджерел. Наприклад, 

показання свідка-очевидця, оригінал документа, пошкоджений 

транспортний засіб та ін. 
Похідні докази - це докази, які отримані не з першоджерел. 

Наприклад, свідок дав показання з чужих слів, відомості отримані з 

копії документа, відомості отримані за допомогою фотозйомки 

пошкодженого транспортного засобу та ін. 
Забезпечення доказів та адміністративних проваджень являє 

собою сукупність способів фіксування відомостей про обставини, що 

мають значення для своєчасного і правильного вирішення 

адміністративної справи.  

Забезпечення доказів здійснюється у випадках, коли є підстави 

побоюватися, що їх джерела можуть бути знищені, чи в силу 

природних закономірностей зникнуть або використання потрібних 

доказів стане згодом неможливим чи ускладненим. Наприклад, 

очікується від’їзд свідка на тривалий час за кордон; тяжкий стан 

здоров’я свідка; пошкоджені речові докази, які можуть бути 

використані на запчастини чи відремонтовані; втрата або знищення 

письмових доказів. 
Підставою забезпечення доказів є заява особи, яка бере участь у 

справі, чи заінтересованої особи.  

В судочинних провадженнях регламентований порядок 

забезпечення як доказів, так і позову (ст. 73-75, 77—81, 138—149, 268-

272 КАС України).  

В адміністративно-деліктних провадженнях забезпечення прова-

джень законодавчо врегульовано з визначення компетенції і пов-

новажень посадових осіб, які здійснюють провадження у справах про 

адміністративні провадження (статті 260—267 КУпАП). Забезпечення 

провадження у справі здійснюється шляхом: 
1) адміністративного затримання особи, яка вчинила ад-

міністративне правопорушення, - з метою встановлення особи, 

складення протоколу, забезпечення своєчасного і правильного 

розгляду справи; 
2) особистого огляду особи, яка вчинила правопорушення; 

3) огляду  речей і вилучення речей та документів, у  

тому  числі  посвідчення водія, тимчасове затримання транспортного  

засобу, відсторонення водіїв від керування транспортними засобами,  
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річковими  і  маломірними  суднами  та огляд на стан алкогольного,  

наркотичного  чи  іншого  сп'яніння,  а також щодо перебування під  

впливом  лікарських  препаратів, що знижують їх увагу та швидкість  

реакції.  

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО (ПРАКТИЧНОГО) ЗАНЯТТЯ 

1.Поняття доказів, предмет доказування, обов’язок доказування.  

2.Джерела доказів.  

3. Порядок дослідження доказів.  

4.Преюдицшйі факти, їх поняття і значення. Загальновідомі обставини 

та визнані факти, їх значення.  

5.Класифікація доказів.  

6.Заходи забезпечення доказів та адміністративних проваджень, їх 

нормативно-правове регулювання. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1.Поняття доказів, предмет доказування, обов’язок доказування.  

2.Джерела доказів.  

3. Порядок дослідження доказів.  

4.Преюдицшйі факти, їх поняття і значення. Загальновідомі обставини 

та визнані факти, їх значення.  

5.Класифікація доказів.  

6.Заходи забезпечення доказів та адміністративних проваджень, їх 

нормативно-правове регулювання. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Скласти термінологічний словник до теми. 

2.Виконати тестові завдання: 

1.Чи визначено поняття доказів на законодавчому рівні: 

а) ні, не визначено; 

б) поняття доказів визначено у Кодексі адміністративного 

судочинства України; 

в) поняття доказів міститься у Кодексі України про адміністративні 

правопорушення; 

г) поняття доказів визначено у Кодексі адміністративного судочинства 

України та Кодексі України про адміністративні правопорушення. 

2. Обов’язок доказування при розгляді судом справи адміністративної 

юрисдикції: 

а) завжди покладається на сторін у справі; 
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б) обов’язок несуть сторони провадження та треті особи, які беруть 

участь у справі; 

в) обов’язок несуть сторони провадження, за виключенням справ 

щодо оскарження рішення, дії та бездіяльності суб’єкта владних 

повноважень, коли обов’язок покладається на відповідача; 

г) обов’язок не закріплений нормативними актами. 

3. Доказ, з якого можна зробити достовірний висновок про існування 

чи відсутність певних обставин, можна визначити як: 

а) непрямий доказ; 

б) обвинувальний доказ; 

в) прямий доказ; 

г) належний доказ. 

4. Доказ, з якого можна зробити ймовірний висновок про існування чи 

відсутність обставин, що доводяться, можна визначити як: 

а) непрямий доказ; 

б) обвинувальний доказ; 

в) належний доказ; 

г) прямий доказ. 

5. Відомості, отримані з копії документа, слід класифікувати як: 

а) прямий доказ; 

б) непрямий доказ; 

в) первісний доказ; 

г) похідний доказ. 

3.Виконати практичні завдання: 

3.1. Розробити структурно-логічну схему «Класифікація доказів». 

3.2. Користуючись Кодексом адміністративного судочинства України 

та Кодексом України про адміністративні правопорушення, виписати 

норми щодо обов’язку доказування при розгляді справ 

адміністративної юрисдикції та справ про адміністративні 

правопорушення, з’ясувати спільні риси та відмінності приписів 

правових норм.  

3.3. Скласти проект заяви про забезпечення доказів, керуючись 

приписами Кодексу адміністративного судочинства України. 

 

Інформаційні джерела: 1-4, 60-66, 72. 

 

*   *   * 

Тема 7. Процесуальні строки 

Основні терміни та поняття: процесуальний строк; строки, 

встановлені законом, строки, встановлені судом, строки звернення за 
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захистом порушених прав; строки повідомлення про час і місце 

розгляду справи; строки розгляду адміністративних справ; строки 

оскарження та перегляду; строки виконання рішень у справі. 

 

При опрацюванні цієї теми слід взяти до уваги, що строки мають 

суттєве значення в правовому регулюванні суспільних відносин: вони 

регламентують своєчасність здійснення прав і обов’язків, визначають 

момент настання чи припинення виконання будь-якої процесуальної 

дії.  

Згідно зі статтею 101 КАСУ процесуальні строки - це встановлені 

законом або судом строки, у межах яких вчиняються процесуальні дії.  

З урахуванням цього поняття можна сформулювати таку  дефініцію 

процесуальних строків в адміністративному процесі – це  визначений 

законом, судом або суб’єктом  владних повноважень період часу, з 

перебігом якого учасники адміністративних проваджень виконують 

відповідні дії, спрямовані на виникнення, зміну та припинення 

адміністративно-процесуальних відносин щодо визнання, реалізації та 

забезпечення прав і законних інтересів фізичних чи юридичних осіб. 
Процесуальні строки визначаються годинами, днями, місяцями і 

роками, а також можуть визначатися вказівкою на подію, яка повинна 

неминуче настати (ст. 101 КАСУ, статті 37—39, 263 КУпАП). 

Порядок і умови перебігу і обчислення процесуального строку 

регламентовані ст. 103 КАС України, правила якої можуть бути 

застосовані за аналогією закону до будь-яких проваджень в 

адміністративному процесі за винятком проваджень, пов’язаних з 

адміністративним затриманням фізичної особи.  

Перебіг процесуального строку починається з наступного дня після 

відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язаний 

його початок. 
Строк, що визначається роками, закінчується у відповідні місяць і 

число останнього року цього строку. Наприклад, 1 грудня 2014 року 

судом притягнуто особу до адміністративної відповідальності з 

накладенням на неї стягнення у вигляді позбавлення права керування 

транспортними засобами строком на два роки. В даному час дії 

стягнення закінчиться 1 грудня 2016 року. 
Строк, що визначається місяцями, закінчується у відповідне число 

останнього місяця цього строку. Наприклад, судом накладено на 

особу адміністративне стягнення у вигляді виправних робіт 1 грудня 

2014 року строком на два місяці. В цьому випадку час дії стягнення 

закінчиться 1 лютого 2015 року. 
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Якщо закінчення строку, що визначається місяцями, припадає на 

такий місяць, що відповідного числа немає (наприклад 31 число), то 

строк закінчується в останній день цього місяця (30 числа чи 28/29 

лютого). 
Останнім днем строку, який закінчується вказівкою на певний день, 

вважається цей день. 
Якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи інший 

неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий 

день. 
Перебіг строку, закінчення якого пов’язане з подією, яка повинна 

неминуче настати, закінчується наступного дня після настання події. 
Останній день строку триває до двадцять четвертої години, але 

якщо в цей строк слід було вчинити процесуальну дію, де робочий час 

закінчується раніше, строк закінчується в момент закінчення цього 

часу. 
Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення 

позовна заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти 

здано на пошту чи передано іншими відповідними засобами зв’язку. 
Зупинення провадження в адміністративній справі зупиняє перебіг 

усіх процесуальних строків у цій адміністративній справі. Перебіг 

процесуальних строків продовжується з дня поновлення провадження. 
Водночас обчислення строків у справах, пов’язаних з виборчим 

процесом чи процесом референдуму, мають певні особливості. Строки 

у таких провадженнях обчислюються днями і годинами. Останнім 

днем строку, який має закінчитися з настанням певної події (виборів, 

наприклад), є день, що передує дню вказаної події. Днем бездіяльності 

є останній день встановленого законом строку, в який мало бути 

вчинено дію або прийнято рішення. Днем подання позовної заяви, 

апеляційної скарги є день їх надходження до відповідного суду (ст. 

179 КАСУ). 
Студентам слід звернути увагу на класифікацію процесуальних 

строків, які за способом визначення поділяються: на встановлені 

законом та на визначені судом, суб’єктом  владних повноважень. 
Встановлені законом строки, в свою чергу, за сферою регулювання 

суспільних відносин поділяються на: 
1) строки звернення за захистом порушених прав; 

2) строки повідомлення про час і місце розгляду справи; 
3) строки розгляду адміністративних справ; 
4) строки оскарження та перегляду; 
5) строки виконання рішень у справі. 
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Строки звернення за захистом порушених прав. В провадженнях у 

сфері управління, за загальним правилом, строком звернення за 

захистом порушених прав вважається один рік з моменту прийняття 

неправомірного рішення чи адміністративного акта, але не 

пізніш одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим 

рішенням. 
У провадженнях з адміністративного судочинства строки звернення 

до суду регламентовані ст. 99 КАСУ [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran761#n761. 
В адміністративно-деліктних провадженнях адміністративне 

стягнення може бути накладене в межах строків, визначених ст. 38 

КУпАП [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran195#n195.  

За Рішенням Конституційного Суду України від 30.05.2002 № 7-

рп/2001 передбачені ст. 38 КУпАП строки не застосовуються у 

випадках притягнення юридичних осіб до відповідальності у вигляді 

застосування фінансово-господарських та адміністративно-

господарських санкцій [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-01.  

Строки повідомлення про час і місце розгляду справи. В 

провадженнях у сфері управління законодавець не завжди встановлює 

строки повідомлення про час і місце розгляду адміністративної 

справи. Суб’єктом владних повноважень направляється запрошення 

учасникам процесу для дачі пояснень та участі у слуханнях 

адміністративної справи, в якому вказуються час, дату і місце 

проведення. Відсутність учасника адміністративного провадження не 

може бути перешкодою для проведення розгляду справи. 
У провадженнях з адміністративного судочинства повістка про час 

і місце розгляду справи повинна бути вручена не пізніше ніж за 3 дні 

до судового засідання, крім випадку, коли повістка вручається 

безпосередньо в суді. 
Повістка у справах, для яких встановлені скорочені строки 

розгляду, має бути вручена у строк, достатній для прибуття до суду. 

При призначенні строку, достатнього для прибуття до суду, має бути 

враховано: відстань від місця проживання (перебування) особи  до 

місця дислокації суду; наявність транспортного сполучення та 

інтенсивність руху транспортних засобів, інші умови, необхідні для 

прибуття до суду. 
В адміністративно-деліктних провадженнях законодавець не 

встановлює строків повідомлення про час і місце розгляду справи. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran761#n761
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran195#n195
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-01
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Однак справа про адміністративне правопорушення розглядається в 

присутності особи, яка притягається до адміністративної 

відповідальності. За відсутності цієї особи справу може бути 

розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення 

про місце і розгляд справи і якщо від неї не надійшло клопотання про 

відкладення розгляду справи (ст. 268 КУпАП).  

Строки розгляду адміністративних справ. В провадженнях у сфері 

управління, за загальними правилами, строк здійснення провадження 

не повинен перевищувати тридцяти днів із дня реєстрації заяви, 

скарги, початку провадження за ініціативою уповноваженого суб’єкта.  
У провадженнях з адміністративного судочинства, за загальним 

правилом, питання про відкриття провадження в адміністративній 

справі суддя вирішує протягом 3 днів після надходження позовної 

заяви до адміністративного суду або закінчення строку, встановленого 

для усунення недоліків позовної заяви. 
Адміністративна справа має бути розглянута і вирішена 

протягом розумного строку, але не більше 1 місяця з дня відкриття 

провадження у справі, якщо інше не встановлено КАСУ.  

Поняття «розумний строк» означає найкоротший строк розгляду і 

вирішення адміністративної справи, достатній для надання 

своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту 

порушених прав, свобод та інтересів у публічно-правових відносинах. 
КАСУ передбачені також скорочені строки розгляду окремих 

категорій адміністративних справ.  

 В адміністративно-деліктних провадженнях справа про 

адміністративне правопорушення розглядається в 

п’ятнадцятиденний строк із дня одержання органом (посадовою 

особою), правомочним розглядати справу, протоколу про 

адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи. У ст. 

277 КУпАП законодавець встановлює для розгляду окремих видів 

справ скорочені строки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/parao642#o642.  

Строки оскарження постанов у справі та перегляду справи.  

Скарга щодо перегляду адміністративного акта, прийнятого суб’єктом 

владних повноважень, подається у строки, встановлені спеціальними 

законами. 
У провадженнях з адміністративного судочинства апеляційна 

скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти 

днів з дня її проголошення. У разі застосування судом ч. 3 ст. 160 

КАСУ (виготовлення повного тексту постанови протягом 5 днів після 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/parao642#o642
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проголошення вступної та резолютивної частини рішення), а також 

прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга 

подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. 

Якщо суб'єкта владних повноважень було повідомлено про 

можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то 

десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду 

обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з 

моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про 

можливість отримання копії постанови суду. Апеляційна скарга на 

ухвалу суду першої інстанції подається протягом п'яти днів з дня 

проголошення ухвали. У разі якщо ухвалу було постановлено в 

письмовому провадженні або згідно з ч. 3 ст. 160 КАСУ , або без 

виклику особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 

п'яти днів з дня отримання копії ухвали. 

Касаційна скарга на судові рішення подається протягом двадцяти 

днів після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної 

інстанції, а в разі складення постанови в повному обсязі відповідно до  

ст.160 КАСУ (виготовлення повного тексту постанови протягом 5 днів 

після проголошення вступної та резолютивної частини рішення) - з 

дня складення постанови в повному обсязі (ст. 212 КАСУ). 

Заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими 

обставинами може бути подано протягом одного місяця після того, як 

особа, яка звертається до суду, дізналася або могла дізнатися про ці 

обставини. При цьому заява про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами з підстави, передбаченої п.1 ч. 2 ст. 

245 КАСУ (істотні для справи обставини, що не були і не могли бути 

відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи), може 

бути подана не пізніше ніж через три роки з дня набрання судовим 

рішенням законної сили. У разі якщо така заява подана до 

адміністративного суду після закінчення цього строку, 

адміністративний суд відмовляє у відкритті провадження за 

нововиявленими обставинами, незалежно від поважності причини 

пропуску цього строку (ст. 247 КАСУ). 

Скаргу  на  постанову  у   справі    про    адміністративне  

правопорушення  може  бути  подано  протягом  десяти  днів  з  дня  

винесення постанови, а щодо постанов у справі про адміністративні  

правопорушення  у  сфері  забезпечення  безпеки дорожнього руху, у  

тому  числі  зафіксовані в автоматичному режимі, - протягом десяти  

днів  з  дня вручення такої постанови. В разі пропуску зазначеного  

строку  з  поважних  причин  цей  строк за заявою особи, щодо якої  
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винесено   постанову,   може  бути  поновлено  органом  (посадовою  

особою), правомочним розглядати скарг (ст 289 КУпАП). 

Строки виконання рішень у справі. В провадженнях у сфері 

управління адміністративний акт може бути звернений до виконання 

протягом року, але не раніше закінчення строку для його оскарження. 
У провадженнях з адміністративного судочинства виконання 

постанови суду тісно пов’язане з набранням судовим рішенням 

законної сили (ст. 254 КАС України). За рішенням суду може бути 

відстрочення і розстрочення виконання судового рішення (ст. 263 

КАС України). 

У разі необхідності спосіб, строки і порядок виконання можуть 

бути визначені у самому судовому рішенні. Так само на відповідних 

суб'єктів владних повноважень можуть бути покладені обов'язки щодо 

забезпечення виконання рішення. 

Судове рішення, яке набрало законної сили або яке належить 

виконати негайно, є підставою для його виконання. 

Примусове виконання судових рішень в адміністративних 

справах здійснюється в порядку, встановленому ЗУ «Про виконавче 

провадження» (ст. 257 КАСУ). 

В адміністративно-деліктних провадженнях постанова звертається 

до виконання органом (посадовою особою), який виніс постанову, 

протягом трьох місяців із дня її винесення. У разі пропуску цього 

строку постанова про накладення адміністративного стягнення не 

підлягає виконанню. 
Строки, тривалість і межі яких визначаються судом, органом 

владних повноважень (посадовою особою). З метою всебічного, 

повного і об’єктивного розгляду справи, а також з’ясування 

можливості врегулювання спору до судового розгляду справи суддя, 

який одержав позовну заяву, або суддя-доповідач апеляційної чи 

касаційної інстанції можуть встановлювати строк: а) для усунення 

недоліків позовної заяви; б) для підготовки справи до судового 

розгляду; в) проведення попереднього судового засідання; г) для 

підготовки відповідача до справи у зв’язку зі зміною позивачем 

позовних вимог; ґ) на який зупиняється провадження; д) для подання 

заперечення на апеляційну скаргу; е) для вивчення змінених 

апеляційних вимог і подання заперечення; є) для подання заперечення 

на касаційну скаргу; ж) звернення адміністративного акта до 

виконання; з) відстрочки виконання адміністративного акта. 
Суд може встановити строки і для вчинення інших процесуальних 

дій, якщо такі строки не регламентуються законом. 
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Суб’єкт владних повноважень також може встановити строки для 

надання необхідних доказів, якщо такі строки не визначені законом, а 

для всебічного, повного та об’єктивного розгляду і вирішення справи 

необхідні додаткові докази. 
 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО (ПРАКТИЧНОГО)  ЗАНЯТТЯ 

1.Поняття процесуальних строків їх значення в адміністративному 

процесі та види. 

2.Визначення процесуальних строків, порядок їх обчислення.  

3.Строки, встановлені законом.  

4.Строки, встановлені судом, органом владних повноважень 

(посадовою особою).  

5.Строки звернення за захистом порушених прав.  

6.Строки повідомлення про час і місце розгляду справи.  

7.Строки розгляду адміністративної справи.  

8.Строки оскарження постанов по справі та перегляду справи.  

9.Строки виконання постанов по справі.  

10.Строки, тривалість і межі яких визначаються судом, органом 

владних повноважень (посадовою особою). 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1.Поняття процесуальних строків їх значення в адміністративному 

процесі та види. 

2.Визначення процесуальних строків, порядок їх обчислення.  

3.Строки, встановлені законом.  

4.Строки, встановлені судом, органом владних повноважень 

(посадовою особою).  

5.Строки звернення за захистом порушених прав.  

6.Строки повідомлення про час і місце розгляду справи.  

7.Строки розгляду адміністративної справи.  

8.Строки оскарження постанов по справі та перегляду справи.  

9.Строки виконання постанов по справі.  

10.Строки, тривалість і межі яких визначаються судом, органом 

владних повноважень (посадовою особою). 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Скласти термінологічний словник до теми. 
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2.Виконати тестові завдання: 

1. Процесуальні строки це: 

а) встановлені законом строки, у межах яких вчиняються процесуальні 

дії; 

б) встановлені судом строки, у межах яких вчиняються процесуальні 

дії; 

в) встановлені законом або судом строки, у межах яких вчиняються 

процесуальні дії; 

г) строки, у межах яких вчиняються процесуальні дії. 

2. Процесуальні строки визначаються: 

а) днями, місяцями і роками; 

б) днями, місяцями; 

в) годинами, днями, місяцями; 

г) годинами, днями, місяцями і роками. 

3. Останнім днем строку, який закінчується вказівкою на певний 

день, вважається: 

а) цей день; 

б) день, що передує певному дню; 

в) наступний після певного дня день; 

г) перший робочий день. 

4. Протягом якого часу подається апеляційна скарга на постанову 

адміністративного суду у випадку, коли у судовому засіданні 

оголошено вступну та резолютивну частини постанови: 

а) протягом десяти днів з дня проголошення вступної та резолютивної 

частин постанови;  

б) протягом десяти днів з дня складення постанови у повному обсязі; 

в) протягом десяти днів з дня отримання копії постанови відповідною 

особою;  

г) протягом п’яти днів з дня отримання копії постанови відповідною 

особою. 

5. Протягом якого часу подається апеляційна скарга на ухвалу суду у 

випадку, коли у судовому засіданні оголошено вступну та 

резолютивну частини ухвали: 

а) протягом п’яти днів з дня проголошення вступної та резолютивної 

частин постанови;  

б) протягом п’яти днів з дня отримання копії ухвали відповідною 

особою; 

в) протягом десяти днів з дня складення ухвали у повному обсязі;  

г) протягом десяти днів з дня отримання копії ухвали відповідною 

особою. 
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3.Виконати практичні завдання: 

3.1. Розробити структурно-логічні схеми «Процесуальні строки у 

справах адміністративної юрисдикції», «Процесуальні строки у 

справах про адміністративні правопорушення». 

3.2. 02.09.2015 суддею залишено без розгляду позовну заяву та надано 

строк для усунення недоліків позовної заяви до 10.09.2015. У 

понеділок, 14.09.2015, до суду повернувся конверт із відміткою про 

відсутність адресата. Того ж дня судом винесено ухвалу про 

продовження строку для усунення недоліків до 30.09.2015. Оцініть 

правомірність дій судді на предмет дотримання вимог КАСУ щодо 

процесуальних строків (статті 101-103, 107 КАСУ), аргументуйте 

відповідь письмово. 

 

Інформаційні джерела:1-4, 60-66, 72. 

 

 

*  *  * 

Тема 8. Заходи процесуального примусу в адміністративному 

процесі 

Основні терміни та поняття:  заходи процесуального примусу; 

попередження; видалення із зали судового засідання; тимчасове 

вилучення доказів для дослідження судом, органом владних 

повноважень; привід, адміністративне затримання, особистий огляд, 

огляд речей, вилучення речей і документів. 

 

Заходи процесуального примусу в адміністративному процесі — це 

способи примусового впливу на учасників процесу з метою 

забезпечення повного, об’єктивного та неупередженого вирішення 

адміністративних справ, а також підтримання порядку під час їх 

розгляду. 
Застосування заходів процесуального примусу пов’язане з 

обмеженням особистої свободи і прав, а тому вони повинні 

здійснюватись лише відповідно до їх призначення за наявності 

встановлених законом підстав і з додержанням відповідної правової 

процедури. 
У загальному вигляді такими підставами є: а) протиправне 

перешкоджання особами здійсненню адміністративного провадження; 
б) порушення особами встановлених у суді правил; в) невиконання 

вимог щодо припинення протиправних дій осіб та фіксування 

вчиненого правопорушення. 
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Виконання обов’язків, встановлених ст. 134 КАС України, статтями 

268—274 КУпАП та іншими законодавчими актами, формують 

правила шанобливого ставлення учасників процесу до органів, 

уповноважених розглядати і вирішувати адміністративні справи, 

створюють необхідні умови для роботи всіх учасників процесу, 

сприяють ефективному дослідженню доказів та забезпечують 

реалізацію прав, свобод і інтересів усіх зацікавлених осіб. 
На практиці суд, органи (посадові особи), уповноважені розглядати 

і вирішувати адміністративні справи, застосовують різноманітні 

заходи процесуального примусу: привід, доставлення, адміністративне 

затримання, вилучення доказів для дослідження судом, попередження, 

вилучення речей і документів, одержання зразків для експертного 

дослідження, витребування документів тощо. 
Застосування заходів процесуального примусу є не обов’язком 

уповноваженої на це особи, а правом. Її рішення залежить від багатьох 

чинників, які мають як об’єктивний, так і суб’єктивний характер 

(поведінка особи, яка вчинила правопорушення, зацікавленість свідка 

чи особи, яка бере участь у справі, тощо).  

Застосування заходів процесуального примусу забезпечується 

шляхом вчинення особами, уповноваженими розглядати 

адміністративні справи, відповідних процесуальних дій, наприклад: 

постановлення ухвали про привід особи до суду; постановлення 

ухвали про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом; 

складання протоколу про адміністративне затримання; складання 

протоколу про прояв неповаги до суду тощо. Саме через дії 

реалізуються повноваження органів, що розглядають адміністративні 

справи, про застосування процесуального примусу. 
Отже, заходами процесуального примусу є визначені законом 

процесуальні дії, що застосовуються судом, органами владних 

повноважень (посадовими особами), уповноваженими розглядати і 

вирішувати адміністративні справи, до осіб, учасників проваджень, які 

порушують встановлені правила провадження або перешкоджають 

здійсненню адміністративних проваджень. 
 Процесуальний примус тісно пов’язаний з адміністративними 

провадженнями. Кожному виду адміністративних проваджень 

властиві відповідні заходи процесуального примусу. Наприклад, у 

провадженнях за позовами немає потреби затримання особи з метою 

забезпечення притягнення її до відповідальності. У разі неприбуття в 

судове засідання без поважних причин представника сторони, 

позивача, відповідача суд може відкласти розгляд справи, залишити 
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позовну заяву без розгляду чи вирішувати справу на підставі наявних 

у ній доказів (частини 2-4 ст. 128 КАСУ), що не завжди може 

відповідати інтересам учасників у справі та стимулює їх добровільну 

явку до суду.  

В адміністративно-деліктних провадженнях, навпаки, може 

виникнути потреба у затриманні особи, адже ухилення 

правопорушника від «спілкування» з уповноваженими органами 

призведе до уникнення від адміністративної відповідальності. 
В провадженнях у сфері управління заходи процесуального 

примусу не визначені.  

У провадженнях з адміністративного судочинства встановлено 

чотири види заходів процесуального примусу (ст. 269 КАСУ): 
1) попередження; 
2) видалення із зали судового засідання; 
3) тимчасове вилучення доказів для дослідження судом, органом 

владних повноважень; 
4) привід. 
Попередження — це викладення зауваження до особи про 

порушення нею порядку під час судового засідання або невиконання 

розпоряджень головуючого. Наприклад, за образливе чіпляння до 

учасників процесу, репліки, недотримання тиші у залі судового 

засідання тощо. Попередження може бути застосоване до будь-якої 

особи, яка присутня в судовому засіданні. Застосування попередження 

оформляються усною ухвалою суду, про що робиться відмітка в 

журналі судового засідання. 
Видалення із зали судового засідання — це вимога головуючого у 

судовому зсіданні про залишення зали судового засідання до особи, 

яка повторно, тобто після попередження, вчинила порушення порядку 

під час судового засідання або не виконує розпорядження 

головуючого. 
Видалення із зали судового засідання може бути застосоване до 

будь-якої особи, яка присутня в судовому засіданні й порушує 

встановлені правила. Застосування цього заходу здійснюється за 

усною  ухвалою суду, про що робиться відмітка в журналі судового 

засідання. 
Законодавець окремо визначає наслідки для перекладача за 

порушення ним порядку під час судового засідання або невиконання 

розпоряджень головуючого (ч. 2 ст. 270 КАСУ): у разі вчинення таких 

дій перекладачем уперше суд може застосувати до нього 

попередження; після вчинення дій повторно суд оголошує перерву і 
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надає час для заміни перекладача, про що постановлюється ухвала 

суду і робиться позначка в журналі судового засідання. 
Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом— це ви-

требування судом письмових та речових доказів, які без поважних 

причин не були подані для дослідження судом.  

Поважною причиною неподання доказів може бути визнано у 

випадках, якщо їх подання тягне за собою порушення державних, 

корпоративних, громадських інтересів та інтересів особи. Наприклад, 

документи, фото-, звуко-, відеодокументи, схеми, креслення, 

малюнки, ескізи, зразки техніки, винаходів тощо), які містять 

державну, банківську, комерційну, адвокатську таємницю, таємницю 

усиновлення тощо, потребують відповідного забезпечення для її 

нерозголошення. 
В ухвалі про тимчасове вилучення доказів зазначаються: ім’я 

(найменування) особи, її місце проживання (перебування) або 

місцезнаходження, назва або опис письмового чи речового доказу, 

підстави проведення його тимчасового вилучення, кому доручається 

вилучення. Ухвала надсилається державному виконавцю для 

виконання. 
Речові докази після дослідження за клопотанням осіб, які їх надали, 

повертаються, а якщо речові докази вилучені з цивільного обороту або 

обмежено оборотоздатні, передаються відповідним підприємствам у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 
Письмові докази після дослідження також передаються особам, які 

їх надали, але у справі залишається засвідчена суддею копія 

письмового доказу. 
Привід — це примусове доставлення до суду  особи органом 

внутрішніх справ за ухвалою суду. Підставами застосування  

приводу є: 
а) визнання судом обов’язковості особистої участі у справі особи; 
б) неявка належно викликаної особи до судубез поважних причин 

або неповідомлення причин неприбуття. Належно викликаною особою 

вважається особа, якій вручено повістку відповідно до ст. 35 КАС 

України; 
в) неприбуття в судове засідання свідків без поважних причин або 

неповідомлення причин неприбуття. 
Отже, привід до суду застосовується до сторін чи третіх осіб, 

особиста участь яких у справі визнана судом обов’язковою (ст. 120 

КАСУ), незважаючи навіть на те, коли у судовому розгляді беруть 

участь їхні представники, а також щодо свідків, які без поважних 
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причин не прибули у судове засідання або не повідомили причини 

свого неприбуття. 
Про привід суд постановляє хвалу, в якій зазначаються всі 

необхідні реквізити для його здійснення (ім’я фізичної особи, яка 

підлягає приводу, місце проживання чи перебування, місце навчання 

або роботи, коли і куди особа має бути доставлена тощо). Ухвала про 

привід направляється до органу внутрішніх справ за місцем 

провадження у справі або за місцем проживання (перебування), 

роботи, служби чи навчання особи, яку належить привести. Працівник 

органу внутрішніх справ, якому доручено виконання приводу особи, 

оголошує їй ухвалу адміністративного суду про привід і забезпечує 

привід. У разі неможливості здійснення приводу (відсутність у місці 

проживання, перебування на лікуванні або у відрядженні особи, яка 

підлягає приводу) працівник органу внутрішніх справ негайно 

повертає ухвалу до суду через начальника органу внутрішніх справ із 

письмовим поясненням причин невиконання. 
Особа, до якої застосовано привід, відшкодовує у дохід держави 

витрати на його здійснення. 
Привід не застосовується до малолітніх та неповнолітніх осіб, 

вагітних жінок, інвалідів першої і другої груп, жінок, які мають дітей 

віком до шести років або дітей-інвалідів, а також осіб, які не можуть 

бути допитані як свідки відповідно до ст. 65 КАС України. 
В адміністративно-деліктних провадженнях заходами про-

цесуального примусу слід вважати: 1) доставлення правопорушника; 

2) адміністративне затримання; 3) особистий огляд і огляд речей; 

4) вилучення речей та документів; 5) привід. 
Необхідно звернути увагу, що в адміністративно-деліктних про-

вадженнях законодавець чітко і вичерпно регламентує повноваження 

органів, які здійснюють адміністративно-процесуальні заходи 

примусу, оскільки ці заходи суттєво зачіпають права та інтереси 

громадян (адміністративне затримання, доставлення, вилучення речей 

тощо). 
Доставлення порушника — це тимчасове затримання особи, яка 

вчинила порушення, з метою складення протоколу про ад-

міністративне правопорушення в разі неможливості скласти його на 

місці вчинення правопорушення (ст. 259 КУпАП). 
Доставлення правопорушника для складання протоколу та 

встановлення особи правопорушника у межах своєї компетенції 

здійснюється:а) працівниками міліції; б) посадовою особою 

Військової служби правопорядку в Збройних Силах України;в) 
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військовослужбовцем чи працівником Державної прикордонної 

служби; г) членом громадського формування з охорони громадського 

порядку і державного кордону;ґ) працівниками Служби безпеки 

України; д) уповноваженою на те особою на транспорті; е) 

працівниками державної лісової охорони; є) уповноваженою на те 

посадовою особою органів, які здійснюють державний нагляд за 

дотриманням правил полювання, органів рибоохорони, інших органів, 

які здійснюють державний контроль за охороною і використанням 

тваринного світу; ж) громадськими інспекторами охорони природи, 

громадськими мисливськими інспекторами, громадськими інспекто-

рами органів рибоохорони та громадськими лісовими інспекторами; з) 

працівниками воєнізованої охорони. 
Залежно від характеру вчиненого правопорушення та підвідомчості 

правопорушень доставлення може бути здійснено до: міліції; 

підрозділу Військової служби правопорядку в Збройних Силах 

України; органу Державної прикордонної служби України; органу 

Служби безпеки України; штабу громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону, чи громадського пункту 

з охорони громадського порядку; приміщення виконавчого органу 

сільської, селищної ради; службового приміщення воєнізованої 

охорони. 
Доставлення має бути проведене в можливо короткий строк (ст. 

259 КУпАП). Перебування доставленої особи у штабі громадського 

формування з охорони громадського порядку і державного кордону 

чи громадському пункті з охорони громадського порядку, приміщенні 

виконавчого органу сільської, селищної ради не може тривати більш 

як одну годину. Слід зауважити, що законодавець обмежує час 

перебування доставленої особи лише у зазначених приміщеннях і не 

встановлює обмежень перебування доставлених у приміщеннях 

міліції, Державної прикордонної служби України, Військової служби 

правопорядку в Збройних Силах України, Служби безпеки України та 

у службовому приміщенні воєнізованої охорони. Це пояснюється тим, 

що посадові та службові особи зазначених органів мають 

повноваження щодо здійснення адміністративного затримання, а отже, 

і більшого у часовому вимірі тримання правопорушників для 

з’ясування складу правопорушення, встановлення особи 

правопорушника та складання протоколу про адміністративне 

правопорушення. 
Адміністративне затримання — це примусове затримання особи 

уповноваженими на те органами з метою: припинення 
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адміністративного правопорушення; встановлення особи; складання 

протоколу про адміністративне правопорушення; забезпечення 

своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов у 

справах про адміністративні правопорушення. 
Про адміністративне затримання складається протокол, зміст і 

вимоги до якого встановлені ст. 261 КУпАП. 
Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне 

правопорушення, може провадитися лише органами (посадовими 

особами), уповноваженими на те законами України (ст. 262 КУпАП). 

Адміністративне затримання проводиться з урахуванням 

підвідомчості розгляду правопорушень: 1) органами внутрішніх 

справ; 2) органами прикордонної служби; 3) посадовими особами 

Військової служби правопорядку у Збройних Силах України; 

4) органами Служби безпеки України; 5) посадовою особою 

воєнізованої охорони у місці розташування охоронюваного об’єкта. 
Адміністративне затримання може тривати не більш як три 

години (ст. 263 КУпАП, ст. 374 МК України). У виняткових випадках 

може бути встановлено інші строки адміністративного затримання. 

Наприклад, осіб,  які  незаконно  перетнули або зробили спробу 

незаконно перетнути  державний  кордон  України,  порушили 

порядок в’їзду на тимчасово  окуповану  територію  України та виїзду 

з неї, порушили прикордонний  режим,  режим  в  пунктах  пропуску  

через державний кордон  України або режимні правила у контрольних 

пунктах в’їзду - виїзду, вчинили злісну непокору законному 

розпорядженню або вимозі військовослужбовця  чи  

працівникаДержавної  прикордонної службиУкраїни  або  члена 

громадського формування з охорони громадського порядку  і  

державного  кордону,  а  також  іноземців  та осіб безгромадянства,  

які  порушили  правила  перебування  в  Україні або транзитного  

проїзду  через територію України, може бути затримано на  строк  до  

трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках    для   

встановлення   особи   і   з’ясування   обставин правопорушення  -  до  

трьох  діб  з повідомленням про це письмово прокурора протягом 

двадцяти чотирьох годин з моменту затримання. 

Осіб,  які  порушили  правила  обігу  наркотичних  засобів  і  

психотропних  речовин, може бути затримано на строк до трьох годин  

для  складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення  

особи,  проведення медичного огляду, з'ясування обставин придбання  

вилучених   наркотичних  засобів  і  психотропних  речовин  та  їх  
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дослідження  -  до  трьох  діб  з  повідомленням  про  це письмово  

прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання.  

Строк адміністративного затримання обчислюється з моменту 

доставлення правопорушника для складання протоколу, а особи, яка 

була у стані сп’яніння, — з часу її витвереження. 
Особистий огляд і огляд речей — це встановлений законом 

правовий обов’язок громадянина пред’явити для огляду на вимогу 

уповноважених осіб речі, документи та пройти особистий огляд. 

Основною метою особистого огляду і огляду речей є здійснення 

заходів щодо забезпечення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення, виявлення необхідних у справі 

доказів, у основному речових — предметів, які є знаряддям вчинення 

правопорушення або безпосереднім об’єктом адміністративного 

правопорушення. Наприклад, виявлення наркотичних засобів, зброї, 

набоїв, тварин, заборонених для ввезення на територію України, 

знарядь полювання, рибної ловлі, документів та інших письмових і 

речових доказів. 
Особистий огляд та огляд речей здійснюють посадові 

особи: органів внутрішніх справ; органів Служби безпеки 

України; Військової служби правопорядку в Збройних Силах Ук-

раїни; воєнізованої охорони; цивільної авіації; митних 

установ; органів прикордонної служби;природоохоронних органів, 

органів лісоохорони, рибоохорони, органів, що здійснюють 

державний нагляд за додержанням правил полювання;органів з питань 

інтелектуальної власності. 
Особистий огляд може провадитися уповноваженою на теособою 

однієї статі з оглядуваним і в присутності двох понятих тієї самої 

статі. 
Огляд речей, багажу, транспортних засобів, знарядь полювання і 

рибної ловлі, добутої продукції здійснюється в присутності особи, у 

власності (володінні) якої вони є. У невідкладних випадках зазначені 

речі, предмети можуть бути піддані огляду за участю двох понятих за 

відсутності власника (володільця). 
Про особистий огляд, огляд речей складається протокол або 

робиться відповідний запис у протоколі про адміністративні пра-

вопорушення або у протоколі про адміністративне затримання. 
Вилучення речей і документів — це примусове тимчасове або 

постійне припинення володіння, користування та розпоряджання 

певними речами або документами з метою забезпечення доказів 

вчинення правопорушення, а також вилучення з цивільного обороту 



84 

необоротоздатних та обмежено оборотоздатних речей (ст. 265 

КУпАП). 
Речі й документи, що є знаряддям або безпосереднім об’єктом 

правопорушення, вилучаються уповноваженими особами: органів 

державної контрольно-ревізійної служби в Україні; органів державної 

податкової служби України; органів виконавчої влади у сфері захисту 

прав споживачів; органів, правомочних здійснювати адміністративне 

затримання; органів, що здійснюють особистий огляд і огляд речей. 
Вилучені речі й документи зберігаються до розгляду справи про 

адміністративне правопорушення, а після розгляду справи їх у 

встановленому порядку конфіскують (наприклад, транспортний засіб, 

який використовувався для перевезення нелегальних мігрантів — ч. 3 

ст. 206 КУпАП), або повертають володільцеві (ордени, медалі, 

нагрудні знаки) або знищують (самогон та апарати для його 

вироблення). 
При вилученні речей і документів складається протокол або 

робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне 

правопорушення, про огляд речей або адміністративне затримання. 
Адміністративне затримання, особистий огляд і огляд речей 

можуть бути оскаржені заінтересованою особою до вищестоящого 

органу щодо органу, який застосував ці заходи, прокурора або до суду 

(ст. 267 КУпАП). 
Привід — на відміну від приводу у судочинному провадженні, в 

якому приводу підлягають сторони, треті особи, свідки, в 

адміністративно-деліктному провадженні привід — це примусове 

доставлення особи, яка притягається до адміністративної 

відповідальності, у разі якщо відповідно до закону присутність цієї 

особи є обов’язковою. Підставою приводу є ухилення особи, яка 

притягається до відповідальності, від явки на виклик органу 

внутрішніх справ або судді районного, районного у місті, міського чи 

міжміського суду. Начальник органу або суддя виносить постанову 

про примусовий привід особи, яка притягається до адміністративної 

відповідальності, для участі у розгляді й вирішенні справи про 

адміністративне правопорушення. 
Обов’язковість присутності особи при розгляді справ про 

адміністративні правопорушення визначається ч. 2 ст. 268 КУпАП.  

Адміністративне  затримання,  особистий  огляд, огляд речей і 

вилучення  речей  та  документів,  у тому числі посвідчення водія,  

тимчасове  затримання  транспортного  засобу, відсторонення водіїв  

від  керування  транспортними  засобами,  річковими  і маломірними  
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суднами  та  огляд  на  стан  алкогольного, наркотичного чи іншого  

сп'яніння,   а  також  щодо  перебування  під  впливом  лікарських  

препаратів,  що  знижують їх увагу та швидкість реакції, може бути  

оскаржено  заінтересованою особою у вищестоящий орган 

(вищестоящій посадовій   особі)   відносно   органу   (посадової  

особи), який застосував ці заходи, або до суду.  

Оскарження  заходів  забезпечення  провадження  у справах про 

адміністративні правопорушення не зупиняє їх виконання. 

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО (ПРАКТИЧНОГО)  ЗАНЯТТЯ 

1.Поняття заходів адміністративного примусу.  

2.Підстави застосування заходів адміністративного примусу.  

3.Види заходів примусу та їх характеристика.  

4.Нормативно-правове та процесуальне закріплення застосування 

заходів примусу.  

5.Особи, уповноважені застосовувати заходи процесуального 

примусу. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1.Поняття заходів адміністративного примусу.  

2.Підстави застосування заходів адміністративного примусу.  

3.Види заходів примусу та їх характеристика.  

4.Нормативно-правове та процесуальне закріплення застосування 

заходів примусу.  

5.Особи, уповноважені застосовувати заходи процесуального 

примусу. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Скласти термінологічний словник до теми. 

2.Виконати тестові завдання: 

1.Викладення зауваження до особи про порушення нею порядку під час 

судового засідання або невиконання розпоряджень головуючого є 

таким заходом адміністративного примусу: 

а) вказівкою; 

б) попередженням; 

в) примусом; 

г) доганою. 

2. За повторне порушення порядку під час судового засідання або не 

виконання розпоряджень головуючого адміністративним судом може 

бути застосовано такий вид процесуального примусу: 
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а) привід; 

б) видалення із залу судового засідання; 

в) адміністративне затримання; 

г) зауваження. 

3. Тимчасове вилучення адміністративним судом доказів 

застосовується: 

а) до письмових та речових доказів, які без поважних причин не були 

подані для дослідження судом; 

б) до письмових доказів, які без поважних причин не були подані для 

дослідження судом; 

в) до доказів, місцезнаходження яких невідомо; 

г) до речових доказів, які без поважних причин не були подані для 

дослідження судом. 

4. Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне  

правопорушення,  може  провадитися: 

а)  лише   органами    (посадовими особами),  уповноваженими  на  те  

законами України; 

б) будь-якими особами органів внутрішніх справ; 

в) органами, уповноваженими на законами та відповідними 

підзаконними актами; 

г) перелік органів КУпАП чітко не визначений. 

5. Який з наведених заходів процесуального примусу не 

застосовується у провадженнях з адміністративного судочинства: 

а) привід; 

б) тимчасове вилучення доказів: 

в) попередження; 

г) затримання особи. 

3.Виконати практичні завдання: 

3.1. Розробити структурно-логічні схеми «Види заходів 

адміністративного примусу у справах про адміністративні 

правопорушення», «Види заходів адміністративного примусу при 

розгляді судом справ адміністративної юрисдикції». 

3.2. 04.03.2015 водієм  вчинено порушення,  за яке відповідно до 

КУпАП може бути накладено адміністративне  стягнення  у  вигляді 

позбавлення права керування транспортними засобами, а тому, того ж 

дня,    працівник   уповноваженого  підрозділу примусово тимчасово  

вилучає  посвідчення  водія і видає тимчасовий дозвіл на право 

керування транспортним засобом.10.06.2015 водій, до закінчення 

судом розгляду справи про адміністративне правопорушення, 

звертається до працівника   уповноваженого  підрозділу  із заявою про 
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повернення посвідчення водія, але отримує відмову. Використовуючи 

КУпАП  та Постанову Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 

№1086 «Про затвердження Порядку тимчасового   вилучення 

посвідчення водія і ліцензійної картки на транспортний засіб та їх 

повернення», проаналізуйте з посиланням на певні норми 

правомірність дій суб’єкта владних повноважень на предмет 

дотримання ним порядку застосування заходів процесуального 

примусу. 

 

Інформаційні джерела:1-4, 60-66, 72. 

 

 

*  *  * 

Тема 9. Провадження у сфері управління 

Основні терміни та поняття: провадження у сфері управління, 

провадження за заявою фізичної чи юридичної особи, провадження за 

скаргою фізичної чи юридичної особи, провадження за ініціативою 

органу владних повноважень, реєстраційні провадження, дозвільні 

провадження. 

 

Практика управлінської діяльності характеризується надзвичайно 

великою кількістю адміністративних проваджень, які всебічно 

охоплюють суспільне життя.  

Провадження у сфері управління — це визначені нормами 

адміністративного процесуального права порядок та умови здійснення 

в інстанційному (адміністративному) порядку суб’єктом владних 

повноважень дій щодо забезпечення визнання, реалізації та захисту 

прав, інтересів та обов’язків учасників правовідносин, прийняття 

рішення у конкретних індивідуальних справах публічного і 

приватного характеру та звернення цих рішень до виконання. 
Управлінські відносини характеризуються певними особливостями. 

1) правовідносини складаються у сфері управлінської діяльності й 

реалізуються в позасудовому, інстанційному, тобто адмі-

ністративному порядку. Визнання та реалізація прав, обов’язків та 

інтересів фізичних чи юридичних осіб здійснюється шляхом 

звернення до відповідних суб’єктів владних повноважень, які згідно із 

законом уповноважені розглядати та вирішувати питання щодо 

реалізації конкретних суб’єктивних прав та виконання обов’язків.  

2) суб’єктний склад правовідносин характеризується різноманіттям 

суб’єктів владних повноважень. Розгляд і вирішення адміністративних 
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справ відбуваються за галузевою чи функціональною спеціалізацією  

суб’єктів владних повноважень, що має забезпечувати фаховість, 

повноту та компетентність вирішення справи. 
3) адміністративні процесуальні відносини у сфері управління, 

будучи за своєю природою імперативними, владними, містять 

водночас, як об’єктивне явище, неуправлінську складову, мають 

певною мірою диспозитивний характер. Диспозитивність у публічних 

відносинах надає можливість суб’єктам діяти на власний розсуд: для 

фізичних чи юридичних осіб - за принципом «дозволено все, що не 

заборонено законом»; для суб’єктів владних повноважень - 

«дозволено лише те, що передбачено законом». 
Учасниками адміністративного провадження є: 
1) суб’єкт звернення — фізична чи юридична особа, що звертається 

до органу владних повноважень, його посадових осіб із заявою або 

скаргою щодо реалізації та захисту своїх прав, свобод і інтересів та 

сприяння виконанню обов’язків; 
2) суб’єкт владних повноважень — орган державної влади, орган 

місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший 

суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі 

законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень; 
3) заінтересована особа — фізична або юридична особа, права та 

інтереси якої зачіпає або може зачіпати прийняття уповноваженим 

суб’єктом адміністративного акта; 
4) свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, законні представники, 

представники органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, фізичні та юридичні особи, залучені відповідно до 

законодавства до розгляду і вирішення адміністративної справи. 
З огляду на типологічні групи правовідносин у сфері управління 

можна виділити кілька видів адміністративних проваджень: 
1. Адміністративні провадження за заявою фізичних чи юридичних 

осіб щодо реалізації їх прав та інтересів, у тому числі з надання 

адміністративних послуг — провадження за заявою суб’єкта 

звернення;  
2. Адміністративні провадження щодо забезпечення реалізації 

контрольно-наглядових функцій та застосування заходів 

адміністративного примусу — провадження за ініціативною суб’єкта 

владних повноважень; 
3. Адміністративні провадження за скаргою фізичних чи 

юридичних осіб щодо реалізації та захисту їх прав та інтересів у 

зв’язку з розглядом адміністративної справи, у тому числі на рішення, 
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дії чи бездіяльність органа владних повноважень — провадження за 

скаргою суб’єкта звернення. 

Науковцями виділяються такі стадії проваджень у сфері 

управління: 

1) відкриття адміністративного провадження та підготовки до 

розгляду; 

2) розгляд адміністративної справи; 

3) прийняття адміністративного акта (рішення); 

4) перегляд акта (рішення); 

5) звернення до виконання адміністративного акта (рішення). 
Стадія відкриття адміністративного провадження починається з 

подання фізичною чи юридичною особою до відповідного суб’єкта 

владних повноважень в установленому законодавством порядку заяви 

або скарги, а у випадках провадження за ініціативою органу владних 

повноважень — з часу прийняття управлінського рішення про 

здійснення контрольної перевірки та застосування заходів примусу, 

крім адміністративних стягнень. Підготовка адміністративної справи 

до розгляду передбачає вчинення органом владних повноважень 

адміністративних процедур, спрямованих на: перевірку достовірності 

та обґрунтованості матеріалів, поданих для розгляду і вирішення 

справи по суті; визначення необхідності залучення для участі в 

адміністративному провадженні заінтересованих осіб; встановлення 

часу і місця розгляду адміністративної справи; запрошення учасників 

адміністративного провадження; витребування додаткових документів 

та відомостей, необхідних для вирішення справи, тощо. 
Стадія розгляду адміністративної справи передбачає: роз’яснення 

учасникам адміністративного провадження їх прав і обов’язків; 

заслуховування доводів, заперечень, пояснень учасників 

адміністративного провадження; розгляд отриманих доказів тощо. 
Учасники адміністративного провадження під час розгляду справи 

мають право заявляти клопотання, подавати усні чи письмові 

пояснення, докази, брати участь у дослідженні, доводити інші 

обставини, що мають значення для вирішення справи. 
Розгляд адміністративної справи може фіксуватися у протоколі або 

спеціальних журналах. 
Стадія прийняття адміністративного акта (рішення) 

характеризується тим, що суб’єкт владних повноважень приймає 

рішення у формі адміністративного акта, в якому зазначаються: повне 

найменування суб’єкта владних повноважень, який розглядав 

адміністративну справу, дата прийняття, реєстраційний номер; 
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прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання суб’єкта звернення або 

повне найменування, адреса юридичної особи, яка звертається із 

заявою чи скаргою; дата подання заяви, скарги та їх короткий зміст; 

фактичні обставини, на яких ґрунтуються висновки суб’єкта владних 

повноважень, суть прийнятого рішення за результатами розгляду 

адміністративної справи. 
Адміністративний акт (рішення) суб’єкта владних повноважень 

залежно від його статусу і повноважень оформляються наказом, 

постановою, рішенням або розпорядженням. В окремих випадках 

адміністративних проваджень, зокрема з надання адміністративних 

послуг, адміністративний акт може мати іншу форму, встановлену 

законодавством. Наприклад, у вигляді дозволу, ліцензії, патенту, 

свідоцтва, сертифіката тощо. 
Суб’єкт владних повноважень вручає рішення суб’єкту звернення, 

заінтересованій особі під розписку або надсилає поштою чи в 

електронній формі за зазначеною адресою.  

 Стадія перегляду характеризується тим, що адміністративний акт, 

прийнятий за результатами розгляду адміністративної справи, може 

бути переглянутий самим суб’єктом владних повноважень, який його 

прийняв. У порядку здійснення контролю за діяльністю підлеглих 

органів, їх посадових осіб, адміністративний акт (рішення) може бути 

переглянутий також  суб’єктом владних повноважень вищого рівня. 
Стадія звернення до виконання адміністративного акта (рі-

шення) характеризується тим, що на орган владних повноважень, який 

прийняв відповідний адміністративний акт (рішення), покладається 

обов’язок спрямувати його до виконання та забезпечити контроль за 

виконанням. 
Зміст діяльності щодо звернення адміністративного акта (рішення) 

до виконання становлять: а) своєчасне направлення адміністративного 

акта (рішення) виконавцю; б) визначення порядку виконання 

адміністративного акта (рішення) та здійснення контролю за 

правильним виконанням; в) вирішення питання щодо надання 

відстрочки виконання адміністративного акта (рішення), а також всіх 

інших питань, які пов’язані з його виконанням; ґ) припинення 

виконання на підставах перегляду, оскарження адміністративного акта 

(рішення); д) забезпечення примусового виконання в порядку, вста-

новленому законом про виконавче провадження. 
За загальним правилом, адміністративний акт (рішення) є 

обов’язковим до виконання зазначеними в ньому органами владних 

повноважень, фізичними чи юридичними особами з дня набрання ним 
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чинності. Порядок набрання чинності, строки і порядок його 

оскарження встановлюються в резолютивній частині прийнятого 

адміністративного акта (рішення).  

Провадження за заявою суб’єкта звернення охоплюють широке 

коло відносин, учасниками яких, з одного боку, виступають суб’єкти 

владних повноважень, а з іншого — фізичні чи юридичні особи з 

приводу вирішення різного роду індивідуальних справ, реалізації 

суб’єктивних прав і обов’язків та надання адміністративних послуг.  

За змістом, орієнтуючись на кінцевий результат, якого очікує 

суб’єкт звернення, провадження за заявою поділяються на: 

реєстраційні та дозвільні. 
Реєстраційні провадження спрямовані на встановлення фактів, що 

мають юридичне значення та офіційне визнання в адміністративному 

(інстанційному) порядку прав і обов’язків фізичних чи юридичних 

осіб. До них належать: 
а) провадження у справах про встановлення фактів, що мають 

юридичне значення — реєстрація народження чи смерті особи; 

укладання та розірвання шлюбу; місця проживання та перебування 

особи; усиновлення; зміни прізвища, імені та по батькові; визнання 

фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою; 

одержання допомоги за загальнообов’язковим соціальним 

страхуванням, тощо; 
б) провадження у справах щодо забезпечення реалізації конкретних 

суб’єктивних прав — реєстрація підприємницької діяльності, 

правочинів та договорів; нерухомості, земельних ділянок, споруд та 

цінних паперів; транспортних засобів та механізмів; зброї, 

боєприпасів та спеціальних засобів самооборони; товарних знаків та 

промислових зразків; проведення мітингів, зборів, маніфестацій і 

демонстрацій та інших видовищних заходів; громадських організацій, 

релігійних конфесій та політичних партій тощо; 
в) провадження у справах щодо захисту прав і законних інтересів 

фізичних чи юридичних осіб — визнання правового статусу фізичних 

чи юридичних осіб, особистих майнових і немайнових прав, їх 

обмеження, зміна та припинення; визнання достовірності сертифікатів 

про походження товарів з України. 
Дозвільні провадження спрямовані на вирішення питання про 

забезпечення реалізації прав і обов’язків фізичними чи юридичними 

особами шляхом надання їм відповідного права чи дозволу. До них 

належать: 
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а) провадження про надання права особі, яке вона згідно із законом 

може мати — право керування транспортними засобами; право 

полювання; право на отримання пільг і субсидій; право приватизації 

тощо; 
б) провадження про надання дозволу фізичним чи юридичним 

особам щодо реалізації прав на придбання, носіння і зберігання 

вогнепальної зброї, визначених законом засобів самооборони; на 

початок роботи підприємств та оренду приміщень (Держпожнагляд); 

виготовлення й одержання печаток і штампів; на виробництво й 

використання вибухових речовин; ін.; 
в) провадження про надання ліцензії (дозволу) на право здійснення 

зазначеного в ній виду господарської діяльності протягом визначеного 

законом строку за умови виконання ліцензійних умов: на пошук 

(розвідку) корисних копалин; виробництво особливо небезпечних 

хімічних речовин; виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного 

каміння; виготовлення цінних паперів. 
Адміністративне провадження за заявою починається з подання 

заяви суб’єктом звернення до органу владних повноважень, до 

компетенції якого належить вирішення питання щодо реалізації та 

захисту прав, свобод, обов’язків та інтересів, у тому числі надання 

адміністративних послуг.  

За загальним правилом, заява подається у письмовій формі. Як 

виняток, заява може бути зроблена в усній формі й лише фізичною 

особою на особистому прийомі, але зміст вимог записується до 

спеціального журналу посадовою або службовою особою органу 

владних повноважень, яка проводить особистий прийом, і 

підписується заявником. 
До заяви додаються документи необхідні для її розгляду та 

вирішення. Вимоги щодо форми заяви та змісту поданих документів 

встановлюються відповідними нормативними актами та органами 

владних повноважень, до компетенції яких належить розгляд і 

вирішення адміністративної справи. 
Заява підписується заявником із зазначенням дати. Якщо заява 

подається представником заявника, до неї додаються документи, які 

підтверджують його повноваження. 
У разі подання заяви з порушенням встановлених законодавством 

вимог щодо форми і змісту поданих документів, заява повертається 

заявникові з відповідними роз’ясненнями та надається строк для 

усунення недоліків. 
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Заява підлягає реєстрації відповідно до правил діловодства в день її 

отримання органом владних повноважень, а заявник має право 

отримати довідку із зазначенням дати і номера реєстрації його заяви. 

Практично у більшості випадків дата і номер реєстрації заяви (скарги) 

проставляються на її копії. 
Якщо заява надійшла поштою або іншими засобами зв’язку і 

вирішення порушених питань не належить до компетенції даного 

органу владних повноважень, така заява надсилається разом із 

супровідним листом за належністю до відповідного органу (посадової 

особи) владних повноважень для розгляду по суті, про що 

повідомляється заявник. 
Заявник на будь-якій стадії може відмовитися від здійснення 

адміністративного провадження, а справа закривається провадженням 

на підставі письмової заяви заявника про відмову. 
За загальним правилом, рішення в адміністративній справі 

приймається у формі адміністративного акта. Це може бути окремо 

прийняте рішення, постанова, наказ, згідно з якими видається 

відповідний документ, що засвідчує задоволення вимоги заявника. 

Наприклад, державний акт на право приватної власності на землю або 

свідоцтво на право власності на житло, свідоцтво про реєстрацію 

підприємницької діяльності тощо. 
Таким чином, провадження за заявою суб’єкта звернення — це 

врегульовані нормами адміністративного процесуального права 

порядок та умови розгляду і вирішення органом владних повноважень 

адміністративних справ публічного і приватного характеру щодо 

визнання, реалізації і захисту прав, обов’язків та інтересів фізичних чи 

юридичних осіб. 
Підставами для початку адміністративного провадження за 

ініціативою органу владних повноважень є: 1) порушення 

встановлених законодавчими актами правил у сфері здійснення 

господарської діяльності, громадського порядку та громадської 

безпеки, а також встановленого порядку управління; 2) порушення 

прав, свобод і законних інтересів фізичних чи юридичних осіб, 

виявлене за результатами перевірки, проведеної органами владних 

повноважень, їх посадовими особами у порядку державного 

контролю; 3) проведення контрольних заходів за зверненням право-

охоронних органів; 4) обставини стихійного, природного чи 

технічного характеру, що вимагають додаткових заходів для захисту 

прав, свобод та інтересів фізичних чи юридичних осіб (встановлення 

карантину, обмеження пересування, надзвичайного стану тощо). 
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На даний момент існує велика кількість контрольно-наглядових 

органів: органи державної фіскальної служби; органи санітарно-

епідемічного нагляду; органи захисту прав споживачів; органи 

дозвільної системи внутрішніх справ; тощо.  

Орган владних повноважень під час здійснення адміністративного 

провадження за його ініціативою зобов’язаний: 
1) повідомляти заінтересованих осіб про відкриття ад-

міністративного провадження; 
2) роз’ясняти заінтересованим особам порядок ознайомлення з 

матеріалами адміністративної справи, їх права та обов’язки, норми 

законодавства, на яких ґрунтується рішення, та можливі правові 

наслідки прийняття адміністративного акта; 
3) надавати заінтересованим особам можливість подати документи, 

клопотання, заперечення та пояснення, довести інші обставини, що 

мають значення для розгляду адміністративної справи і прийняття 

адміністративного акта; 
4) вирішувати питання про необхідність проведення слухання в 

адміністративній справі. У разі потреби такого слухання визначати час 

і місце його проведення; 
5) вживати заходів для залучення, у разі необхідності, до 

адміністративного провадження інших учасників адміністративного 

провадження відповідно до чинного законодавства. 
За результатами розгляду адміністративної справи за ініціативою 

органу владних повноважень, приймається відповідний 

адміністративний акт (постанова, рішення, наказ, протокол, акт тощо), 

який може бути оскаржений у вищестоящому інстанційному порядку 

або до суду. 
Таким чином, провадження за ініціативою органу владних 

повноважень можна визначити як регламентовані адміністративними 

процесуальними нормами дії органу владних повноважень щодо 

здійснення контролю, нагляду та перевірки виконання законів, інших 

нормативних актів у сфері господарювання, забезпечення 

громадського порядку і громадської безпеки, порядку управління та 

застосування заходів примусу. 
Провадження за ініціативою органу владних повноважень умовно 

можна поділити на дві групи: контрольно-наглядові провадження та 

провадження із застосування заходів адміністративного примусу, крім 

накладення адміністративних стягнень. 
Контрольно-наглядові провадження — це сукупність 

організаційних, економічних, соціальних та правових заходів, 



95 

спрямованих на систематичну перевірку виконання Конституції і 

законів України, інших нормативних актів та втручання 

контролюючих органів у оперативну діяльність підконтрольних 

органів, установ і закладів з метою усунення виявлених недоліків, 

попередження вчинення правопорушень та поновлення порушеного 

права фізичних чи юридичних осіб.  
До контрольно-наглядових проваджень належать: 
1) провадження з контролю у сфері фінансово-господарської та 

іншої діяльності, що здійснюється Державною фінансовою інспекцією 

України, державним казначейством, Державною інспекцією України з 

контролю за цінами, Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку;  іншими центральними органами виконавчої влади 

та їх регіональними службами; 
2) провадження з контролю у сфері фінансових (фіскальних) 

відносин, тобто забезпечення надходження податків та зборів до 

бюджетів усіх рівнів та внесків до державних цільових фондів, що 

здійснюється органами Державної фіскальною службою України, 

Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування та ін.; 
3) провадження з контролю у сфері безпеки життєдіяльності, що 

здійснюється державними пожежно-рятувальними службами, 

санітарно-епідемічними службами, Державною інспекцією з питань 

захисту прав споживачів, інспекціями з нагляду за охороною праці, 

тощо, з метою створення безпечних умов проживання та праці, 

забезпечення дотримання санітарно-епідемічних та санітарних норм, 

затвердження та встановлення державних стандартів, їх дотримання 

при наданні послуг та забезпечення прав споживачів; 
4) провадження із забезпечення встановленого судом ад-

міністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення 

волі відповідно до Закону України «Про адміністративний нагляд за 

особами, звільненими з місць позбавлення волі» від 01.12.1994. 
Провадження із застосування заходів адміністративного примусу 

можна визначити як урегульовану нормами процесуального права 

діяльність органів владних повноважень щодо застосування заходів 

фізичного, психічного, організаційно-правового та майнового 

характеру, які спрямовані на припинення правопорушень, ліквідацію 

негативних наслідків та охорону прав та інтересів фізичних чи 

юридичних осіб. 
Вивчення нормативної бази та аналіз адміністративної практики 

дає можливість виділити кілька видів проваджень по застосуванню 

заходів адміністративного примусу: 1) провадження по застосуванню 
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заходів адміністративного попередження; 2) провадження по 

застосуванню заходів адміністративного припинення; 3) провадження 

по застосуванню адміністративно-господарських санкцій. 
Провадження із застосування заходів адміністративного по-

передження — це застосування уповноваженими на те компе-

тентними органами комплексу заходів, спрямованих на попередження 

правопорушення або недопущення ухилення від виконання обов’язків, 

визначених нормами права.  

До заходів адміністративного попередження належать 

провадження: 
а) із застосування санітарно-охоронних обмежень (введення 

карантину, профілактичне щеплення, вилучення для проведення 

аналізу проб продукції, санітарні перевірки дитячих дошкільних та 

шкільних закладів, торговельних підприємств та ін.); 
б) з примусового вилучення майна (реквізиція) у разі забезпечення 

необхідного правопорядку за надзвичайних умов, а також вилучення 

зброї, боєприпасів, штампів, печаток тощо; 
в) з тимчасової заборони експлуатації транспортних засобів, 

механізмів, устаткування, технічний стан яких загрожує громадській 

безпеці, безпеці праці, дорожнього руху; тощо; 
г) з припинення дії певних дозволів (ліцензій), з примусового 

обстеження підприємств, установ, закладів щодо їх професійної 

придатності (атестація) до виконання завдань, передбачених 

установчими документами. 
Провадження із застосування заходів адміністративного при-

пинення — це примусові заходи припинення порушень законодавства 

на стадії їх вчинення та усунення шкідливих наслідків і забезпечення 

можливості притягнення до юридичної відповідальності. До них 

належать провадження: 
а) з видворення за межі держави іноземців та осіб без громадянства 

відповідно до ст. 32 Закону України «Про правовий статус іноземців 

та осіб без громадянства» від 04.02.1994; 
б) щодо застосування зброї та спеціальних засобів; 
в) щодо вилучення і затримання речей, документів, транспортних 

засобів, вантажів вогнепальної та іншої зброї;  
г) щодо заборони експлуатації окремих механізмів, машин та 

агрегатів, транспортних засобів, виробничого устаткування, при-

пинення або заборони певного виробництва, експлуатації певних 

приміщень, цехів, заборони реалізації певної продукції тощо; 
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д) з примусової ліквідації штучно створених монопольних 

підприємств; тимчасового припинення фінансування, кредитування; 

інвестування; позбавлення ліцензій і дозволів; 
е) з порушення правил паркування транспортних засобів та 

примусового евакуювання їх. 
Провадження із застосування адміністративно-господарських 

санкцій є різновидом провадження по застосуванню заходів 

адміністративного примусу. Адміністративно-господарськими 

санкціями визнаються не лише заходи майнового характеру (штраф, 

вилучення прибутку, стягнення зборів), а й заходи організаційно-

правового характеру (анулювання ліцензії, обмеження діяльності 

об’єкта тощо), спрямовані на запобігання та припинення 

правопорушень у сфері господарювання, а за потреби — і 

застосування певних стягнень у вигляді інших негативних для 

правопорушника наслідків. 
Аналіз адміністративно-господарських санкцій та їх застосування 

дає можливість зазначити наступне. 
1. Підставою для застосування адміністративно-господарських 

санкцій є порушення встановлених законодавчими актами правил 

здійснення господарської діяльності, а не договору. Розмір фінансової 

(штрафної) санкції та вид адміністративно-господарської санкції чітко 

визначено законодавцем у відповідних законах. 
2. Суб’єктом відповідальності щодо адміністративно-

господарських санкцій визнаються учасники господарських відносин, 

які здійснюють господарську діяльність. До них належать: 
а) юридичні особи, державні, комунальні та інші підприємства, 

створені відповідно до Цивільного кодексу України і Господарського 

кодексу України, які здійснюють господарську діяльність та 

зареєстровані в установленому порядку; 
б) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які 

здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до 

закону як підприємці зі створенням юридичної особи; 
в) філії, представництва, інші виокремлені підрозділи гос-

подарських організацій (структурні одиниці), утворені ними для 

здійснення господарської діяльності. 
3. Органами, яким надане право застосування адміністративно-

господарських санкцій, є уповноважені відповідними законами чи 

іншими нормативними актами органи державної влади або органи 

місцевого самоврядування та їх посадові особи (стаття 239 

Господарського кодексу України).  



98 

Провадження за скаргою розпочинається з моменту подання 

скарги, оформленої в установленому законодавством порядку, до 

відповідних органів або їх посадових осіб, уповноважених 

законодавством розглядати і вирішувати порушені у скарзі питання. 

Поняття скарги на законодавчому рівні визначено лише в Законі 

України «Про звернення громадян» від 02.10.1996, де зазначається, що 

«скарга — звернення з вимогою про поновлення права і захист 

законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), 

рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових 

осіб» (ст. 3). 
Це визначення може бути прийнято за основу і для ад-

міністративного провадження за скаргою суб’єкта звернення із 

зазначенням того, що суб’єктом звернення — оскаржувачем 

(скаржником) може бути не лише фізична особа — громадянин, а й 

юридична особа — підприємство, установа, заклад.  

Учасниками адміністративного провадження за скаргою є: 
1) суб’єкт звернення за скаргою (скаржник) — це особа або 

представник особи, права, свободи і законні інтереси якої у сфері 

публічних відносин порушені або можуть бути порушеними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органів владних повноважень, 

керівниками та посадовими особами підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності, об’єднань громадян та засобів масової 

інформації при здійсненні ними владних управлінських функцій; 
2) суб’єкти розгляду скарги (орган владних повноважень) — це 

особи, уповноважені законодавством розглядати і вирішувати 

порушені у скарзі питання: а) відповідний орган (посадова особа), що 

уповноважений розглядати адміністративну справу за скаргою; б) 

відповідний орган (посадова особа), що розглянув адміністративну 

справу за заявою чи за ініціативою органа владних повноважень і 

розглядає скаргу в порядку перегляду прийнятого ним 

адміністративного акта, процедурного рішення, його дії чи 

бездіяльності; в) відповідний орган (посадова особа) виконавчої влади 

вищого рівня. Наприклад, скарга на рішення, дії чи бездіяльність 

органа районної державної адміністрації може розглядатися 

відповідним органом обласної державної адміністрації чи її головою; 

г) відповідний орган (посадова особа) місцевого самоврядування. 

Наприклад, скарга на рішення, дії чи бездіяльність виконавчого 

комітету сільської, селищної, міської ради розглядається відповідною 

радою. 
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3) заінтересована особа — це фізична чи юридична особа, права, 

обов’язки та інтереси якої зачіпає або може зачіпати прийняття та 

реалізація органом владних повноважень, іншими особами публічного 

права відповідного адміністративного акта, процедурного рішення, 

його дії чи бездіяльності; заінтересована особа користується усіма 

правами і обов’язками, передбаченими для суб’єкта звернення за 

скаргою; 
4) інші учасники адміністративного провадження за скаргою — це 

свідок, спеціаліст, перекладач, законні представники, представники, 

особи, залучені до розгляду та вирішення скарги по суті. 
Загальний строк, протягом якого особа може звернутися зі скаргою 

у разі порушення її прав, свобод чи законних інтересів, не 

встановлений.  
Скарга подається у письмовій формі особисто особою, яка вважає, 

що її права та інтереси порушено, або її представником, може бути 

надіслана поштою, іншими засобами зв’язку. 
Скарга підлягає реєстрації відповідно до правил діловодства в день 

її отримання суб’єктом розгляду скарги, про що суб’єкту звернення за 

скаргою видається довідка із зазначенням дати і номера реєстрації. 
Суб’єкт звернення за скаргою під час здійснення адміністративного 

провадження має право: 
1) вимагати у суб’єкта розгляду скарги роз’яснення щодо порядку 

здійснення адміністративного провадження, прав і обов’язків 

учасників провадження, інформації про процедурні дії та процедурні 

рішення, прийняті під час розгляду скарги. 
2) брати участь особисто або через свого представника в 

адміністративному провадженні; 
3) знайомитися з матеріалами адміністративного провадження, 

робити виписки та копії з матеріалів справи; 
4) бути присутнім при розгляді скарги, надавати пояснення та 

докази з питань, що є предметом адміністративного провадження; 
5) подавати клопотання про залучення до адміністративного 

провадження інших учасників; витребування додаткових документів; 

тимчасове зупинення адміністративного провадження або його 

поновлення чи продовження строків розгляду справи; 
6) користування послугами адвоката (захисника), перекладача, 

представника трудового колективу чи громадських організацій; 
7) висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання 

таємниці розгляду скарги; 



100 

8) вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом 

порушень встановленого порядку розгляду скарги; 
9) отримувати примірники адміністративного акта, прийнятого за 

результатом розгляду адміністративної справи; 
10) оскаржувати адміністративний акт, процедурні рішення, дії чи 

бездіяльність суб’єкта розгляду скарги. 
Суб’єкт звернення за скаргою зобов’язаний подавати відповідні 

документи, докази та матеріали, необхідні для здійснення 

адміністративного провадження; своєчасно повідомляти про зміну 

своєї адреси та про причини неприбуття на виклик суб’єкта розгляду 

справи. 
Розгляд справи за скаргою здійснюється в загальному порядку: 

суб’єкт розгляду скарги призначає слухання, під час якого учасникам 

адміністративного провадження роз’яснює їх права і обов’язки, 

можливі наслідки прийняття адміністративного акта за результатами 

розгляду справи, заслуховує доводи, заперечення та пояснення 

учасників провадження, розглядає отримані документи, перевіряє та 

оцінює зібрані докази. 
Суб’єкт розгляду скарги під час здійснення адміністративного 

провадження за скаргою зобов’язаний: 
1) невідкладно вжити заходів до припинення неправомірних дій та 

бездіяльності, щодо яких подано скаргу; 
2) об’єктивно, всебічно і вчасно розглянути скаргу; 
3) забезпечити поновлення порушених прав; 
4) вжити заходів щодо відшкодування у встановленому законом 

порядку матеріальних збитків, завданих внаслідок порушення прав і 

інтересів суб’єкта звернення за скаргою; 
5) вирішити питання про відповідальність осіб, з вини яких було 

допущено порушення; 
6) у разі визнання скарги необґрунтованою роз’яснити порядок 

вирішення порушеного у скарзі питання; 
7) роз’яснити порядок оскарження адміністративного акта, 

процедурного рішення, прийнятих за результатами розгляду 

адміністративної справи за скаргою. 
 

ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 

1.Поняття, мета та завдання провадження у сфері управління. 

2.Учасники адміністративних проваджень у сфері управління, їх 

повноваження, права і обов’язки.  

3.Приводи і підстави для провадження у сфері управління.  
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4. Стадії провадження у сфері управління.  

5.Види проваджень у сфері управління. 

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО (ПРАКТИЧНОГО) ЗАНЯТТЯ 

1.Поняття, мета та завдання провадження у сфері управління. 

2.Учасники адміністративних проваджень у сфері управління, їх 

повноваження, права і обов’язки.  

3.Приводи і підстави для провадження у сфері управління.  

4.Стадії провадження у сфері управління.  

5.Види проваджень у сфері управління, їх характеристика. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1.Адміністративні провадження за заявою суб’єкта звернення 

(реєстраційні і дозвільні провадження, їх підвиди).  

2.Адміністративні провадження за ініціативою органа владних 

повноважень (контрольно-наглядові провадження, провадження по 

застосуванню заходів адміністративного примусу, крім накладення 

адміністративних стягнень та їх підвиди).  

3.Адміністративні провадження за скаргою суб’єкта звернення.  

4.Права і обов’язки учасників проваджень. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Скласти термінологічний словник до теми. 

2.Виконати тестові завдання: 

1.Провадження у сфері управління становлять: 

а) лише провадження за заявою та скаргою суб’єкта звернення; 

б) лише провадження за ініціативою суб’єкта владних повноважень; 

в) провадження за заявою суб’єкта звернення, провадження за 

скаргою суб’єкта звернення, провадження за ініціативою суб’єкта 

владних повноважень; 

г) провадження за скаргою суб’єкта звернення, провадження за 

ініціативою суб’єкта владних повноважень. 

2. Юридична особа може виступати суб’єктом звернення в таких 

видах проваджень у сфері управління: 

а) не може бути суб’єктом звернення; 

б) лише в провадженнях за заявою суб’єкта звернення; 

в)  лише в провадженнях за скаргою суб’єкта звернення; 

г) в провадженнях за заявою та скаргою. 

3. Фізична особа може виступати суб’єктом звернення в таких видах 

проваджень у сфері управління: 
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а) в провадженнях за ініціативою суб’єкта владних повноважень; 

б) не може бути суб’єктом звернення; 

в) в провадженнях за заявою та скаргою; 

г) лише в провадженнях за заявою. 

4. Адміністративні провадження за заявою щодо реалізації прав, 

свобод та інтересів, у тому числі з надання адміністративних послуг, 

є провадженнями за ініціативою: 

а) суб’єкта звернення; 

б) суб’єкта владних повноважень; 

в) правопорушника; 

г) особи, до якої застосовано адміністративне затримання. 

5. В провадженні у сфері управління суб’єктом звернення виступає: 

а) фізична особа; 

б) юридична особа; 

в) позивач та відповідач; 

г) фізична та юридична особи. 

3.Виконати практичні завдання: 

3.1. Користуючись переліком нормативних актів та літератури, 

скласти схему стадій, етапів, процесуальних дій у провадженнях щодо 

актів реєстрації цивільного стану.  

3.2. Користуючись переліком нормативних актів та літератури, 

скласти схему стадій, етапів, процесуальних дій у провадженнях щодо 

припинення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців.   

 

Інформаційні джерела: 1, 7-10, 13-24, 28-31, 60-66, 72. 

 

*   *   * 

Тема 10. Провадження за зверненнями громадян 

Основні терміни та поняття: звернення громадян, заява 

(клопотання), скарга, пропозиція (зауваження), електронна петиція. 

 

В ст. 40 КУ закріплено, що «усі мають право направляти 

індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто 

звертатися до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що 

зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь в 

установлений законом строк». 

Конституційне закріплення прав громадян на звернення 

деталізовано та конкретизовано у низці законів та підзаконних актів. 

Насамперед це: 
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а)  Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 - 

студентам слід обов’язково звернути увагу на сферу застосування 

цього закону; 
б) на рівні кодифікованого акта - Кодексу адміністративного 

судочинства України, який регламентує проведення скороченого 

провадження в адміністративних справах щодо оскарження 

бездіяльності суб’єкта владних повноваженьабо розпорядника 

інформації щодо розгляду звернення або запиту на інформацію; 

в) на рівні підзаконних нормативних актів - указ Президента 

України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного права на звернення до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування», постанова 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції з 

діловодства за зверненням громадян в органах державної влади і 

місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, в установах, 

організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової 

інформації»; відомчі нормативні акти центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, якими 

передбачено створення необхідних умов для реалізації консти-

туційних прав громадян на письмове звернення, особистий прийом та 

обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді на звернення, а також 

ведення окремого діловодства. 

Під зверненнями громадян законодавець розуміє викладені в 

письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви 

(клопотання) і скарги.  

Законодавець класифікує звернення громадян за такими ознаками: 
а) залежно від форми - письмові та усні; 
б) залежно від змісту - пропозиції (зауваження), заяви 

(клопотання), скарги; 
в) залежно від кількісного складу суб’єктів — індивідуальні та 

колективні. 
Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі 

або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені 

контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується 

(реєструється) посадовою особою. 

Письмове звернення надсилається поштою або передається 

громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через 

уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до 

законодавства. Письмове звернення також може бути надіслано з 
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використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку 

(електронне звернення). 

Пропозиція (зауваження) — звернення громадян, де 

висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів 

державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, 

посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання 

суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової 

основи державного і громадського життя, соціально-культурної та 

інших сфер діяльності держави і суспільства. 
Заява (клопотання) — звернення громадян із проханням про 

сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним 

законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення 

чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності, народних депутатів 

України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення 

думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове 

звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, 

прав чи свобод тощо. 
Скарга — це звернення з вимогою про поновлення прав і захист 

законних інтересів громадян, їх об’єднань, установ та організацій, 

порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, 

об’єднань громадян, посадових осіб.  

Індивідуальним є звернення, подане окремою особою, гро-

мадянином або через уповноважену ним особу (якщо ці упов-

новаження оформлені відповідно до чинного законодавства), до 

органів владних повноважень, їх посадових осіб. Наприклад, 

звернення на захист прав і законних інтересів недієздатної особи. 
Колективним є звернення, подане групою осіб, певним колективом 

громадян, працівників, членів громадських формувань до органів 

владних повноважень, їх посадових осіб. Під групою осіб слід 

розуміти дві і більше особи, якими подано відповідне звернення. 

Особливою формою колективного звернення громадян до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, органу місцевого самоврядування є електронна петиція, яка 

подається та розглядається в порядку, передбаченому статтею 

23
1
 Закону України «Про звернення громадян». 

Громадяни можуть звернутися до Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого 

самоврядування з електронними петиціями через офіційний веб-сайт 
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органу, якому вона адресована, або веб-сайт громадського об’єднання, 

яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції. 

Студентам слід звернути увагу на вимоги до змісту електронної 

петиції, порядок її оприлюднення, розгляду та надання відповіді.  

Вимоги до звернення громадян  встановлені ст. 5 ЗУ «Про 

звернення громадян». Звернення адресуються органам державної 

влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, 

організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян 

або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення 

порушених у зверненнях питань. 

Студентам слід звернути увагу на те, що звернення, оформлене без 

дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними 

роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його 

надходження (ст. 5 ЗУ«Про звернення громадян»). 

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не 

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

встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає 

(ст. 8 ЗУ «Про звернення громадян»). 

Не розглядаються: 1) повторні звернення одним і тим же органом 

від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо 

перше вирішено по суті, 2) звернення, терміни розгляду яких 

пропущено – ст. 17 ЗУ «Про звернення громадян», 3) звернення осіб, 

визнаних судом недієздатними. Рішення про припинення розгляду 

такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється 

особі, яка подала звернення (ст. 8 ЗУ «Про звернення громадян»). 
Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу 

або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту 

його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення 

громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням 

зазначеного терміну, не розглядаються. Пропущений з поважної 

причини термін може бути поновлений органом чи посадовою 

особою, що розглядає скаргу. 

Законодавство про звернення громадян не містить спеціального 

переліку учасників проваджень. Проте в юридичній літературі 

вказується на існування 4-х видів учасників таких правовідносин: 

суб’єкти, що звертаються; суб’єкти, що розглядають звернення; 

допоміжні суб’єкти; патронатні суб’єкти. 
До суб’єктів, що звертаються, належать особи, які реалізують 

своє конституційне право на звернення до органів владних 

повноважень та їх посадових осіб: громадяни України; особи, які не є 
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громадянами (якщо інше не передбачено міжнародними договорами); 

військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної 

безпеки мають право подавати звернення, які не стосуються їх 

службової діяльності; колективи громадян, громадські об’єднання, 

трудові колективи. 
До суб’єктів, що розглядають звернення, належать особи (органи), 

яким надано право відповідно до законодавства розглядати звернення 

громадян і приймати за ними відповідні рішення. До них належать: 

органи державної влади; органи місцевого самоврядування; органи 

управління, підприємства, установи, організації незалежно від форм 

власності; об’єднання громадян; засоби масової інформації; посадові 

особи зазначених вище органів і закладів; прокурори. 
З метою повного і якісного забезпечення прав і законних інтересів 

громадян законодавець установлює певні заборони для суб’єктів, що 

розглядають звернення, а саме:  

а) забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з 

посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, 

віросповідання, національність громадянина, незнання мови 

звернення. 

б) забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим 

органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються; 
в) забороняється переслідування громадян і членів їх сімей за 

подання звернення до органів владних повноважень, їх посадових осіб 

за критику в зверненні їх діяльності та рішень;  

г) забороняється стягувати плату – розгляд звернення проводиться 

безоплатно; 

ґ)забороняється розголошення одержаних із звернень відомостей 

про особисте життя громадян без їх згоди;  

д) забороняється розголошення відомостей, що становлять 

державну або іншу таємницю, та іншої інформації, якщо це порушує 

права і законні інтереси громадян;  

е) забороняється з’ясування даних про особу громадянина, які не 

стосуються звернення;  

ж) на прохання громадянина не підлягає розголошенню його 

прізвище, місце проживання та роботи. 
Крім зазначених заборон для суб’єктів, що розглядають звернення, 

законодавець встановлює і відповідні обов’язки, основним змістом 

яких є: об’єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги; 

запрошувати заявника, на його прохання, для участі в розгляді 

звернення; забезпечувати поновлення порушених прав; вживати 
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заходів щодо відшкодування матеріальних збитків; вирішувати 

питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено 

порушення; особисто організовувати та перевіряти стан розгляджу 

заяв чи скарг громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх 

породжують, тощо. 
До допоміжних суб’єктів належать особи, які сприяють розгляду 

звернення, запобігають прийняттю необґрунтованих рішень. До них 

належать: адвокати; представники трудового колективу; організації, 

які здійснюють правозахисну функцію.  

До патронатних суб’єктів належать особи, які подають звернення 

в інтересах громадянина: законні представники неповнолітніх та 

недієздатних осіб (батьки, особи, що їх замінюють, органи опіки); за 

уповноваженням громадянина, оформленим у встановленому законом 

порядку, звернення може бути подане іншою особою, трудовим 

колективом або організацією, яка здійснює правозахисну діяльність. 
Стадіями провадження за зверненнями громадян у загальному 

вигляді є: 
1) подання громадянином звернення та прийняття його до розгляду 

органом владних повноважень або його посадовою особою; 
2) розгляд справи; 
3) ухвалення рішення; 
4) перегляд рішення у зв’язку з його оскарженням; 
5) виконання рішення. 
На стадії подання громадянином звернення та прийняття його до 

розгляду органом владних повноважень або його посадовою особою, 

яка веде діловодство за пропозиціями, заявами і скаргами, 

здійснюються певні дії, а саме: 
— орган, посадові особи, які ведуть діловодство за зверненнями 

громадян, перевіряють, чи дотримані усі вимоги до звернення, 

передбачені Законом України «Про звернення громадян»; 
— для забезпечення громадянином безперешкодної можливості 

звертатися до органів владних повноважень із пропозиціями, заявами і 

скаргами встановлюється і на законодавчому рівні закріплюється 

особистий прийом громадян. Такий прийом обов’язково здійснюють 

керівники та інші посадові особи. Прийом проводиться у зручний для 

громадян час за місцем їх роботи і проживання, регулярно у 

встановлені дні та години. Графіки прийому доводяться до відома 

громадян. У разі неможливості вирішення на особистому прийомі 

порушеного у зверненні питання, воно розглядається у тому самому 

порядку, що й письмове звернення. 
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На стадії розгляду справи особи, що надіслали пропозицію, заяву, 

скаргу, мають право: 
— особисто викладати аргументи, давати пояснення, здійснювати 

усні й письмові обґрунтування особі, що перевіряла пропозицію, заяву 

чи скаргу; 
— брати участь у перевірці заяви чи скарги, знайомитися з 

матеріалами перевірки та бути присутніми при їх розгляді; 
— подавати додаткові матеріали, а також наполягати на їх запиті 

органом (посадовою особою), який розглядає звернення; 
— користуватися послугами адвоката, представника трудового 

колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію за умови 

оформлення цих повноважень у встановленому законом порядку. 
Органи владних повноважень, їх посадові особи, що розглядають 

звернення, зобов’язані: об’єктивно і всебічно перевірити звернення в 

термін небільше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не по-

требують додаткового вивчення,- невідкладно, але не пізніше 

п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в зазначені строки 

вирішити справу неможливо, керівник відповідного органу або його 

заступник установлюють необхідний термін, про що повідомляється 

особі, яка подала звернення. Однак у всіх випадках загальний термін 

розгляду звернення і вирішення питань, порушених у зверненні, не 

може перевищувати сорока п’яти днів; невідкладно вживати заходів 

щодо припинення неправомірних дій; забезпечувати поновлення 

порушених прав; виявляти, усувати причини та умови, які сприяли 

порушенням, та вживати заходів щодо усунення причин, що поро-

джують заяви і скарги. 
На стадії ухвалення рішення у всіх випадках орган владних 

повноважень, його посадова особа, яка розглядає звернення письмово, 

повідомляє громадянина про результати перевірки звернення і суть 

прийнятого рішення. Одночасно вирішує питання про 

відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення; 

роз’яснює порядок оскарження прийнятого рішення; на прохання 

громадянина не пізніш як місячний термін доводить прийняте рішення 

до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу чи 

об’єднання громадян за місцем проживання громадянина.  

На стадії перегляду рішення у зв’язку з його оскарженням орган 

владних повноважень, його посадові особи, що розглядають 

звернення, мають право скасовувати або змінювати оскаржувані 

рішення у випадках, передбачених законодавством України.  
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На стадії виконання рішення органи владних повноважень, 

посадові особи зобов’язані забезпечувати реальне виконання 

прийнятих у зв’язку з заявою чи скаргою рішень. Проте ця норма 

носить декларативний характер і не передбачає відповідного 

механізму щодо реалізації прийнятих рішень за зверненням громадян.  

Особливості провадження за пропозиціями 

(зауваженнями) характеризуються тим, що: а) підставою відкриття 

такого провадження є внесення громадянином пропозиції 

(зауваження) з порадою покращення діяльності органів владних 

повноважень, врегулювання суспільних відносин життя громадян; б) 

розгляд пропозицій може бути здійснений тільки в адміністративному 

порядку, а не в судовому; в) за змістом цього провадження навіть не 

виникає питання оскарження прийнятого рішення; г) особі, що подала 

пропозицію (зауваження), лише повідомляються результати розгляду. 
Особливості провадження за заявами (клопотанням) полягають в 

тому, що: а) такі звернення пов’язані з реалізацією через відповідні 

органи особистих прав і законних інтересів; б) вони розглядаються 

лише в адміністративному порядку; в) установлюється особливий 

порядок відповідей за результатами розгляду — така відповідь дається 

обов’язково тим органом, який отримав ці заяви і до компетенції 

якого входить задоволення вимог, викладених у заяві, доводиться до 

відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і 

викладенням мотивів відмови, а також із роз’ясненням порядку 

оскарження прийнятого рішення. 
Особливості провадження за скаргами полягають у тому, що 

законодавець:  

по-перше,вказує на подання скарг — у порядку підлеглості вищому 

органу чи посадовій особі або у разі відсутності такого органу чи 

незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням 

безпосередньо до суду.  

по-друге, скарги на рішення загальних зборів акціонерних 

товариств, колективних сільськогосподарських підприємств, 

юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а також 

на рішення вищих державних органів вирішуються безпосередньо в 

судовому порядку;  

по-третє, встановлюється можливість подання скарги в інтересах 

громадянина за його повноваженнями, оформленої у встановленому 

законом порядку іншою особою, трудовим колективом або 

організацією, яка здійснює правозахисну діяльність, тоді як 

пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) подаються від особи 
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безпосередньо і лише передання їх до відповідного органу, установи 

може бути здійснене через уповноважену особу; по-четверте, до 

скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які 

приймалися за його зверненням, а також інші документи, необхідні 

для розгляду скарги. 
Враховуючи особливу роль звернень громадян до органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, з метою 

підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян та 

усунення недоліків у цій сфері Президентом України прийнята низка 

указів, а постановою Кабінету Міністрів України затверджено 

Інструкцію з діловодства за зверненнями громадян в органах 

державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, 

на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм 

власності, в засобах масової інформації.  

Цими документами встановлюється, що, за загальним правилом, 

діловодство за зверненням громадян ведеться окремо від інших видів 

діловодства й покладається на спеціально призначених для цього 

посадових осіб або на підрозділ службового апарату. 
Порядок ведення діловодства за зверненнями громадян, які містять 

відомості, що становлять державну або іншу таємницю, яка 

охороняється законом, визначається спеціальними нормативно-

правовими актами. 
Особисту відповідальність за стан діловодства за зверненнями 

громадян несуть керівники організацій. 
Усі пропозиції, заяви і скарги, що надійшли, приймаються 

посадовою особою, яка веде діловодство, та централізовано 

реєструються у день їх надходження на реєстраційно-контрольних 

картках установленого зразка, придатних для оброблення 

персональними комп’ютерами. Конверти зберігаються разом із 

пропозицією, заявою, скаргою. Облік особистого прийому ведеться на 

картках установленого зразка або за допомогою електронно-

обчислювальної техніки.  

Письмові пропозиції, заяви і скарги, подані на особистому прийомі, 

також підлягають централізованій реєстрації на реєстраційно-

контрольних картках, придатних для оброблення персональними 

комп’ютерами. Дозволяється журнальна форма реєстрації пропозицій, 

заяв і скарг та обліку особистого прийому, якщо надходження не 

перевищують 600 звернень за рік і такої самої кількості звернень на 

особистому прийомі. 
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У разі надходження звернення, в якому порушені питання не 

входять до повноважень даного органу (посадової особи), воно в 

термін не більше п’яти днів пересилається ними за належністю 

відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється 

громадянину, який подав звернення (ст. 7). 
У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття 

обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той 

самий термін (5 днів) повертається громадянину з відповідними 

роз’ясненнями. 
Зареєстрованим пропозиціям, заявам, скаргам присвоюється 

реєстраційний індекс. 
Пропозиції, заяви і скарги, на які даються попередні відповіді, з 

контролю не знімаються. Тільки по закінченні провадження і 

остаточного вирішення питання за зверненням за рішенням посадової 

особи, яка прийняла рішення про контроль, звернення знімається з 

контролю. 
У разі коли за результатами розгляду звернень громадян даються 

письмові та усні відповіді, робиться відповідний запис у реєстраційно-

контрольних формах та у документах справи на вільному від тексту 

останньому аркуші або в окремій довідці. 
Посадові особи, які ведуть діловодство за зверненнями громадян, 

щороку до 15 січня готують для керівників організацій матеріали для 

аналізу й узагальнення у формі аналітичних довідок. 
Посадові особи чи підрозділи службового апарату, які ведуть 

діловодство за зверненням громадян, централізовано формують 

справи, картотеки, банк даних. Термін зберігання документів за 

зверненнями громадян визначається керівниками організацій, 

переліками документів і номенклатурами справ. Як правило, 

встановлюється п’ятирічний термін зберігання справ за зверненнями 

громадян, однак за рішенням експертної комісії, яке затверджується 

керівником організації, термін зберігання може бути збільшений. 
Справи, що підлягають постійному зберіганню, передаються до 

архівного підрозділу організації через два роки після завершення 

діловодства з ними. Справи, що підлягають тимчасовому зберіганню, 

— до десяти років, передаються до архівного підрозділу за рішенням 

керівника організації. 
Відповідальність за схоронність документів за пропозиціями, 

заявами і скаргами покладається на керівників, інших посадових осіб 

організацій відповідно до їх функціональних обов’язків. 
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ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 

1.Поняття та правові основи провадження за зверненням громадян.  

2.Види звернень громадян, їх характеристика та особливості 

проваджень.  

3.Вимоги до звернення громадян.  

4.Учасники провадження за зверненням громадян.  

5.Стадії та структура провадження за зверненням громадян. 

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО (ПРАКТИЧНОГО) ЗАНЯТТЯ 

1.Поняття та правові основи провадження за зверненням громадян.  

2.Види звернень громадян, їх характеристика та особливості 

проваджень.  

3.Вимоги до звернення громадян.  

4.Учасники провадження за зверненням громадян.  

5.Стадії та структура провадження за зверненням громадян. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1.Право громадян на звернення, обов’язок громадян виконувати певні 

вимоги.  

2.Діловодство за зверненням громадян.  

3.Вимоги до справ за зверненнями громадян, їх контроль та облік.  

4.Звіт про результати розгляду звернення громадян. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Скласти термінологічний словник до теми. 

2.Виконати тестові завдання: 

1.Скарга на  рішення,  що  оскаржувалось,  може  бути подана до 

органу або посадової особи вищого рівня: 

а) не  пізніше  двох  місяців з часу ознайомлення громадянина з 

прийнятим рішенням;  

б) не  пізніше  одного  тижня з часу ознайомлення громадянина з 

прийнятим рішенням;  

в) протягом  одного  року  з моменту  його  прийняття,  але  не  

пізніше  одного  місяця з часу ознайомлення громадянина з 

прийнятим рішенням; 

г) протягом  одного  року  з моменту  його  прийняття. 

2.Звернення, які потребують додаткового вивчення, розглядаються і  

вирішуються  у  термін: 

а) не більше одного  місяця  від  дня їх надходження;  

б) не більше одного  тижня  від  дня їх надходження; 
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в) не більше трьох  місяців  від  дня їх надходження; 

г) не більше одного місяця від дати підписання звернення заявником. 

3. Звернення, яке не потребує додаткового вивчення, розглядається і 

вирішується у строк: 

а) невідкладно; 

б) невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання; 

в) не більше одного місяця від дня їх надходження; 

г) невідкладно, але не пізніше п'яти днів від дня їх отримання. 

4.Звернення, оформлене без дотримання вимог,  повертається:   

а) не пізніш як через п’ять днів  від  дня  його  надходження;  

б) не пізніш як через двадцять днів  від  дня  його  надходження;  

в) не пізніш як через десять днів  від  дня  його  надходження.  

г) не пізніш як через три дня  від  дня  його  надходження. 

5. Чи мають право подавати звернення військовослужбовці, 

працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки, а також 

особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-

виконавчої служби України: 

а) ЗУ «Про звернення громадян» не регламентує це питання; 

б) не мають права; 

в) право цих осіб подавати звернення не обмежено законом; 

г) мають право подавати звернення, які не стосуються їх службової 

діяльності. 

3.Виконати практичні завдання: 

3.1.  01.09.2015 райдержадміністрацією надана відповідь на заяву 

фізичної особи Ф.Ю. від 31.08.2015, яка отримана Ф.Ю. засобами 

поштового зв’язку 04.09.2015. Відповідь райдержадміністрації 

оскаржена Ф.Ю. до облдержадміністрації лише 06.10.2015 у зв’язку з 

перебуванням фізичної особи на стаціонарному лікуванні. Посадовою 

особою облдержадміністрації скарга розцінена як така, що подана  з 

порушенням встановленого законом строку терміну, та не розглянута. 

Оцініть правомірність дій райдержадміністрації та 

облдержадміністрації, застосовуючи Закон України «Про звернення 

громадян». 

3.2. Надайте правову консультацію громадянину Б. щодо 

правомірності відмови районного управління юстиції  у розгляді його 

заяви про видачу копій судових рішень в адміністративних справах 

згідно правил, встановлених Законом України «Про звернення 

громадян». 

 

Інформаційні джерела: 27, 36-38, 40, 42, 60-66, 72. 
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*   *   * 

Тема 11. Організація адміністративного судочинства в Україні 

Основні терміни та поняття:  адміністративне судочинство, 

завдання адміністративного судочинства, система адміністративних 

судів; принципи здійснення правосуддя в адміністративних судах, 

відвід судді, секретаря, експерта, перекладача, журнал судового 

засідання, протокол судового засідання, судовий виклик, судове 

повідомлення, повістка про виклик, повістка-повідомлення, судові 

витрати, судовий збір, витрати, пов’язані з розглядом справи. 

Історію розвитку адміністративної юстиції та адміністративного 

судочинства умовно можна поділити на три етапи: 1) з середини   

XIX ст. до радянських часів; 2) радянські часи; 3) незалежність 

України. 

Адміністративно-правові спори у другій половині XIX ст. 

розглядалися спеціально створеними органами —«смешаными 

губернскими присутствиями», до складу яких входили чиновники і 

представники дворянського, земського і міського самоврядування. 

Вони вважалися першою інстанцією і розглядали спори щодо 

селянських, земських, міських справ, військової повинності, податків, 

шляхової повинності, фабричних, гірничозаводських справ, а також 

спори, пов’язані з порушенням поліцейських постанов, незаконними 

затриманнями та ін. Другою інстанцією був перший департамент 

Сенату, який, не будучи судовим органом, розглядав певні справи 

навіть без їх першопочаткового розгляду в «присутствіях». 

На цьому етапі, у 1907 році, в межах запровадженою Столипіним 

адміністративної реформи передбачалось створення адміністративних 

судів, але фактично реалізації цієї ідеї не відбулось. 
Радянський період характеризувався пануванням тоталітарного 

режиму, а тому державні гарантії відповідальності держави перед 

людиною не впроваджувались. Притягнення до адміністративної 

відповідальності, розгляд скарг громадян здійснювався 

адміністративними органами (в окремих випадках громадськими 

організаціями);  перегляд рішень цих адміністративних органів 

відбувався виключно в адміністративному порядку. 

Разом з тим, у 1978 році у Конституції УРСР вперше на 

законодавчому рівні закріплено право громадян на оскарження до 

суду дій службових осіб органів державної влади. 
Ідея створення адміністративних судів у незалежній Україні була 

оприлюднена ще у 1992 році в Концепції судово-правової реформи, 

яка затверджена постановою Верховної Ради України «Про концепцію 
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судово-правової реформи в Україні» від 28.04.1992 № 2296-ХІІ. В 

подальшому у ст. 124 Конституції України закріплюється, що 

юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають 

у державі, а в ст. 125 Конституції України - передбачається створення 

спеціалізованих судів.  

На підставі Закону України «Про судоустрій» від 07.02.2002 

Указом Президента України від 01.10.2002 створено Вищий 

адміністративний суд України. 

Указом Президента України від 16.11.2004 № 1417/2004 (з 

подальшими змінами) з 01.01.2005 у системі адміністративних судів 

утворено 27 окружних адміністративних суда – по одному в кожній 

області, АРК, містах Києві та Севастополі та 7 апеляційних 

адміністративних суда, з 01.03.2009 – ще два апеляційних 

адміністративних суда [Електронний ресурс].- Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1417/2004.  

Наступним  важливим кроком судової реформи стало прийняття 

Верховною радою України 06.07.2005 Кодексу адміністративного 

судочинства України, який набрав чинності з 01.09.2005. 
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 3 КАСУ адміністративне судочинство - 

діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення 

адміністративних справ у порядку, встановленому цим Кодексом. 

Ознаками адміністративного судочинства є: 
1) обов’язок суб’єкта владних повноважень доказувати пра-

вомірність своїх рішень, дій чи бездіяльності (ч. 2 ст. 71 КАСУ); 
2) відносно невисокий розмір судового збору за звернення до суду 

(ЗУ «Про судовий збір» та можливість зменшення розміру судових 

витрат або звільнення від їх сплати (ст. 88 КАСУ); 
3) звільнення особи від сплати судових витрат на користь суб’єкта 

владних повноважень у справах за позовом суб’єкта владних 

повноважень (ч. 4 ст. 94 КАСУ); 
4) ініціативність суду в з’ясуванні обставин у справі (ч. 5 ст. 71 

КАСУ); 
5) наявність особливих критеріїв для оцінки рішень, дій чи 

бездіяльності суб’єкта владних повноважень (ст. 2 КАСУ); 
6) спеціальні заходи забезпечення адміністративного позову (ст. 

117 КАСУ); 

7) особливі повноваження адміністративного суду при вирішенні 

справи (ст. 162 КАСУ); 

8) особливі умови провадження в окремих категоріях ад-

міністративних справ (гл. 6 КАСУ). 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1417/2004
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Завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод 

та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері 

публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і 

службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних 

управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на 

виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, 

неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ. 

До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які 

рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім 

випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією 

чи законами України встановлено інший порядок судового 

провадження. 

У справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів 

владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті 

(вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України; 2) з використанням 

повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) 

обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення 

для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо 

(неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням 

принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам 

дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного 

балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод 

та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це 

рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі 

прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку. 

Адміністративні суди є спеціалізованими судами у системі судів 

загальної юрисдикції. 

Система адміністративних судів складається з: 

1) місцевих адміністративних судів, до яких входять: 

— місцеві загальні суди (районні, районні у містах, міські та 

міськрайонні суди) як адміністративні суди; 

— місцеві окружні адміністративні суди, що утворені в Автономній 

Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; 

2) апеляційних адміністративних судів; 

3) Вищого адміністративного суду України. 

Верховний Суд України до системи судів адміністративної 

юрисдикції не входить, адже є найвищим судовим органом у системі 

судів загальної юрисдикції України.  
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Усі адміністративні справи в суді першої інстанції, крім випадків, 

встановлених цим Кодексом, розглядаються і вирішуються суддею 

одноособово. 

Адміністративні справи, предметом оскарження в яких є рішення, 

дії чи бездіяльність Кабінету Міністрів України, міністерства чи 

іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку 

України, їхньої посадової чи службової особи, виборчої комісії 

(комісії з референдуму), члена цієї комісії розглядаються і 

вирішуються в окружному адміністративному суді колегією у складі 

трьох суддів. 

Адміністративні справи розглядаються і вирішуються в окружному 

адміністративному суді та у місцевому загальному суді як 

адміністративному суді колегією у складі трьох суддів також з 

ініціативи судді в разі їх особливої складності. 

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 трьох 

суддів. 

Адміністративні справи, підсудні Київському апеляційному 

адміністративному суду як суду першої інстанції, розглядаються і 

вирішуються колегією у складі трьох суддів. 

Адміністративні справи, підсудні Вищому адміністративному суду 

України як суду першої інстанції, розглядаються і вирішуються 

колегією у складі не менше п'яти суддів. 

Питання про допуск адміністративної справи до провадження 

Верховного Суду України вирішується у Вищому адміністративному 

суді України колегією у складі п'яти суддів. 

Перегляд судових рішень в адміністративних справах у 

Верховному Суді України здійснюється колегіально. 

Суддя не може брати участі в розгляді адміністративної справи і 

відводиться: 1) якщо він брав участь у розгляді цієї справи або 

пов'язаної з нею справи як представник, секретар судового засідання, 

свідок, експерт, спеціаліст, перекладач; 2) якщо він прямо чи 

опосередковано заінтересований в результаті розгляду справи; 3) якщо 

він є членом сім'ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, 

мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, 

баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи 

піклувальник, член сім'ї або близький родич цих осіб) сторони або 

інших осіб, які беруть участь у справі; 4) за наявності інших обставин, 
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які викликають сумнів у неупередженості судді; 5) у разі порушення 

порядку визначення судді для розгляду справи. 

Суддя відводиться також за наявності обставин: 1) суддя, який брав 

участь у вирішенні адміністративної справи в суді першої інстанції, не 

може брати участі у вирішенні цієї ж справи в судах апеляційної і 

касаційної інстанцій, у перегляді справи Верховним Судом України, а 

також у новому її розгляді у першій інстанції після скасування 

попередньої постанови або ухвали про закриття провадження в 

адміністративній справі; 2) суддя, який брав участь у вирішенні 

адміністративної справи в суді апеляційної інстанції, не може брати 

участі у вирішенні цієї ж справи в судах першої і касаційної інстанцій, 

у перегляді справи Верховним Судом України, а також у новому її 

розгляді після скасування постанови або ухвали суду апеляційної 

інстанції; 3) суддя, який брав участь у вирішенні адміністративної 

справи в суді касаційної інстанції, не може брати участі у вирішенні 

цієї ж справи в судах першої і апеляційної інстанцій, у перегляді 

справи Верховним Судом України, а також у новому її розгляді після 

скасування постанови або ухвали суду касаційної інстанції; 4) суддя, 

який брав участь у вирішенні адміністративної справи Верховним 

Судом України, не може брати участі у вирішенні цієї самої справи в 

судах першої, апеляційної і касаційної інстанцій; 5) суддя, який брав 

участь у вирішенні адміністративної справи в суді першої, 

апеляційної, касаційної інстанцій, у перегляді справи Верховним 

Судом України, не може брати участі у розгляді заяви про перегляд 

судового рішення за нововиявленими обставинами у цій 

адміністративній справі. 

До складу суду не можуть входити особи, які є членами сім'ї, 

родичами між собою чи родичами подружжя. 

Секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач не 

можуть брати участі в адміністративному процесі та відводяться: 1) 

якщо він брав участь у розгляді цієї справи або пов'язаної з нею 

справи як представник, секретар судового засідання, свідок, експерт, 

спеціаліст, перекладач; 2) якщо він прямо чи опосередковано 

заінтересований в результаті розгляду справи; 3) якщо він є членом 

сім'ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, 

мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, 

внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член 

сім'ї або близький родич цих осіб) сторони або інших осіб, які беруть 

участь у справі; 4) за наявності інших обставин, які викликають 

сумнів у неупередженості; 5) у разі порушення порядку визначення. 
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Експерт або спеціаліст, крім того, не може брати участі в 

адміністративному процесі, якщо: 1) він перебував або перебуває в 

службовій або в іншій залежності від осіб, які беруть участь у справі; 

2) проводив ревізію, перевірку тощо, матеріали яких 

використовуються при розгляді даної справи; 3) з'ясування обставин, 

які мають значення для справи, виходить за межі сфери його 

спеціальних знань. 

 Судові виклики і повідомлення здійснюються повістками про 

виклик і повістками-повідомленнями. 

Повістки про виклик у суд надсилаються особам, які беруть участь 

у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам, а повістки-

повідомлення - особам, які беруть участь у справі, з приводу вчинення 

процесуальних дій, у яких участь цих осіб не є обов'язковою. 

Судовий виклик або судове повідомлення осіб, які беруть участь у 

справі, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів здійснюється 

рекомендованою кореспонденцією (листом, телеграмою), кур'єром із 

зворотною розпискою за адресами, вказаними цими особами, або 

шляхом надсилання тексту повістки, складеного відповідно до статті 

34 цього Кодексу факсимільним повідомленням (факсом, 

телефаксом), електронною поштою, телефонограмою, опублікування 

у друкованому засобі масової інформації. 

У разі ненадання особами, які беруть участь у справі, інформації 

щодо їх поштової адреси судовий виклик або судове повідомлення 

надсилаються: 

- юридичним особам та фізичним особам - підприємцям - за 

адресою місцезнаходження (місця проживання), що зазначена в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців; 

- фізичним особам, які не мають статусу підприємців, - за адресою 

їх місця проживання чи місця перебування, зареєстрованою у 

встановленому законом порядку. 

Суд під час судового розгляду адміністративної справи здійснює 

повне фіксування судового засідання за допомогою 

звукозаписувального технічного засобу. У разі неявки у судове 

засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи якщо відповідно до 

положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється за відсутності 

осіб, які беруть участь у справі (у тому числі при розгляді справи в 

порядку письмового провадження), фіксування судового засідання за 

допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється. 
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Фіксування судового засідання технічним засобом здійснює 

секретар судового засідання або за розпорядженням головуючого 

інший працівник апарату суду.Носій інформації, на який здійснювався 

технічний запис судового засідання (касета, дискета, компакт-диск 

тощо), є додатком до журналу судового засідання і після закінчення 

судового засідання приєднується до матеріалів справи. 

Одночасно із технічним записом судового засідання секретарем 

судового засідання ведеться журнал судового засідання. 

Про вчинення окремої процесуальної дії поза залою судового 

засідання або під час виконання судового доручення секретарем 

судового засідання складається протокол. 

Під час вчинення окремої процесуальної дії поза залою судового 

засідання або під час виконання судового доручення та при складенні 

протоколу можуть застосовуватися технічні засоби. 

Протокол після його складення та ознайомлення з ним усіх 

присутніх осіб, які беруть участь у справі, свідків, експертів, 

спеціалістів, перекладачів підписується секретарем судового засідання 

і суддею. Присутні особи, які беруть участь у справі, свідки, експерти, 

спеціалісти, перекладачі можуть подати свої зауваження, які 

додаються до протоколу. Протокол, складений при виконанні 

судового доручення, разом із необхідними додатками невідкладно 

надсилається до суду, який розглядає справу. 

Судові витрати складаються із судового збору та витрат, пов'язаних 

з розглядом справи. 

Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і 

звільнення від сплати встановлюються Законом України «Про 

судовий збір» [Електронний ресурс].- Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3674-17. 

До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать:1) витрати на 

правову допомогу; 2) витрати сторін та їхніх представників, що 

пов'язані із прибуттям до суду; 3) витрати, пов'язані із залученням 

свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз; 

4) витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів на місці та 

вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи. 

Суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою 

зменшити розмір належних до оплати судових витрат чи звільнити від 

їх оплати повністю або частково, чи відстрочити або розстрочити 

сплату судових витрат на визначений строк (ст. 88 КАСУ) 

[Електронний ресурс].- Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran723#n723.  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3674-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran723#n723
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ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 

1.Історія розвитку адміністративної юстиції та адміністративного 

судочинства в Україні.  

2.Концепція судово-правової реформи в Україні.  

3.Поняття, завдання та ознаки адміністративного судочинства.  

4.Система адміністративних судів, особливості їх утворення та 

повноваження. 

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО (ПРАКТИЧНОГО) ЗАНЯТТЯ 

1.Поняття, завдання та ознаки адміністративного судочинства.  

2.Система адміністративних судів, особливості їх утворення та 

повноваження. 

3. Склад суду та відводи. 

4. Фіксування адміністративного процесу. 

5. Судові витрати: поняття, види та правила розподілу. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1.Закон України «Про судоустрій і статус суддів»: структура, зміст. 

2.Склад суду та відводи.  

3.Одноособовий та колегіальний розгляд адміністративних справ.  

4.Відводи суду (судді), секретаря судового засідання, експерта, 

спеціаліста, перекладача та їх підстави. 

5.Судові виклики та повідомлення, їх види та порядок здійснення.  

6.Фіксування адміністративного процесу.  

7.Протокол в адміністративному процесі.  

8.Журнал судового засідання.  

9.Порядок та умови фіксування судового процесу засобами аудіо- 

відеозапису. 

10.Судові витрати: поняття, види та правила розподілу. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Скласти термінологічний словник до теми. 

2.Виконати тестові завдання: 

1.Згідно зі статтею 3 КАСУ адміністративне судочинство це: 

а) діяльність судів по розгляду і вирішенню справ; 

б) правовідносини, що складаються під час здійснення 

адміністративного судочинства;  

в) діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення 

адміністративних справ у порядку, встановленому цим Кодексом; 
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г) звернення до адміністративного суду про захист прав, свобод та 

інтересів або на виконання повноважень у публічно-правових 

відносинах. 

2. Судові витрати складаються із: 

а) судового збору тавитрат, пов'язаних з розглядом справи; 

б) судового збору та витрат сторін, пов’язаних із прибуттям до суду; 

в) витрат, пов’язаних з розглядом справи. 

г) витрат сторін, пов’язаних із прибуттям до суду. 

3. Чи включається судовий збір до складу судових витрат: 

а) так, включається; 

б) не обов’язково, лише за згодою сторін; 

в) ні, не включається; 

г) не обов’язково, лише за ухвалою суду. 

4. Особам, які беруть участь у справі, з приводу вчинення 

процесуальних дій, у яких участь цих осіб не є обов'язковою: 

а) повістка не направляється; 

б) надсилається повістка-повідомлення; 

в) надсилається повістка про виклик; 

г) надсилається судовий виклик. 

5. Суди загальної юрисдикції утворюються  та ліквідовуються: 

а) Верховною Радою України; 

б) Вищою радою юстиції; 

в) зборами суддів; 

г)  Президентом України. 

3.Виконати практичні завдання: 

3.1. Скласти структурно-логічну схему «Система судів загальної 

юрисдикції». 
3.2. Підготувати проект заяви про відвід судді. 

 
Інформаційні джерела: 1-2, 6, 25-27, 32, 43- 48, 50-53, 55, 57, 59,60-

66, 70, 72. 

 

 

*   *   * 

Тема 12. Юрисдикція та підсудність справ адміністративному 

суду 

Основні терміни та поняття: справа адміністративної 

юрисдикції, юрисдикція адміністративних судів, підсудність, 

предметна підсудність, територіальна підсудність, інстанційна 

підсудність, підсудність пов’язаних між собою вимог. 
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Вивчення питань теми слід почати з дослідження дефініції «справа 

адміністративної юрисдикції» - це згідно з п. 1 ч. 1 ст. 3 КАСУ 

переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий 

спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган 

місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або 

інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі 

законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень. 

Законодавство не містить визначення терміна "публічно-правовий 

спір". Для з'ясування характеру спору студенти повинні враховувати, 

що протилежним за змістом є приватноправовий спір. Це означає, що 

в основі розмежування спорів лежить поділ права на публічне та 

приватне. 

Публічно-правовий спір — це спір між суб’єктами публічно-

правових відносин, який виникає з приводу їх прав і обов’язків або 

визнання правомірності рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 

владних повноважень. 

Вирішуючи питання про визначення юрисдикції адміністративних 

судів щодо вирішення адміністративних справ, студентам необхідно 

знати, що КАС України встановлює такі правила відмежування 

адміністративної юрисдикції від інших видів юрисдикції: 

- понятійно-функціональне, тобто визначення адміністративної 

справи, що наведене у пункті 1 частини 1 статті 3 КАС України; 

- визначення видів публічних правовідносин (управлінські 

правовідносини та правовідносини, пов'язані з публічним 

формуванням суб'єкта владних повноважень), зазначених у частині 1 

статті 17 КАС України; 

-встановлення переліку публічно-правових спорів, що підпадають 

під юрисдикцію адміністративних судів (частина 2 статті 17 КАС 

України); 

-встановлення переліку публічно-правових справ, що не належать 

до предмета адміністративної юрисдикції (частина 3 статті 17 КАС 

України). 

Відповідно до ст. 17 КАСУ юрисдикція адміністративних судів 

поширюється на правовідносини, що виникають у зв'язку зі 

здійсненням суб'єктом владних повноважень владних управлінських 

функцій, а також у зв'язку з публічним формуванням суб'єкта владних 

повноважень шляхом виборів або референдуму. 
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Юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-

правові спори, зокрема: 

1) спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних 

повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових 

актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності; 

2) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її 

проходження, звільнення з публічної служби; 

3) спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації 

їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих 

повноважень; 

4) спори, що виникають з приводу укладання, виконання, 

припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних 

договорів; 

5) спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, 

встановлених Конституцією та законами України; 

6) спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи 

процесом референдуму; 

7) спори фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної 

інформації щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у 

частині доступу до публічної інформації. 

Юрисдикція адміністративних судів не поширюється на публічно-

правові справи: 

1) що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України; 

2) що належить вирішувати в порядку кримінального судочинства; 

3) про накладення адміністративних стягнень; 

4) щодо відносин, які відповідно до закону, статуту (положення) 

об'єднання громадян віднесені до його внутрішньої діяльності або 

виключної компетенції. 

Підсудність – розмежування компетенції щодо розгляду справ 

окремими адміністративними судами. 

Підсудність згідно із КАСУ поділяється на такі види: а) предметну; 

б) територіальну; в) інстанційну; г) підсудність пов’язаних між собою 

вимог. 

Предметна підсудність адміністративних справ (ст. 18 КАСУ) 

Місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні: 

1) адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган чи 

посадова особа місцевого самоврядування, посадова чи службова 

особа органу місцевого самоврядування, крім тих, які підсудні 

окружним адміністративним судам; 
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2) усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи 

бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про 

притягнення до адміністративної відповідальності; 

3) усі адміністративні справи щодо спорів фізичних осіб з 

суб'єктами владних повноважень з приводу обчислення, призначення, 

перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, 

соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за 

загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, виплат та 

пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних 

послуг, допомоги, захисту, пільг; 

4) адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності 

державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої 

служби щодо виконання ними рішень судів у вищевказаних справах; 

5) адміністративні справи щодо примусового повернення в країну 

походження або третю країну та примусового видворення іноземців та 

осіб без громадянства за межі території України. 

Окружним адміністративним судам підсудні адміністративні 

справи: 

1) однією зі сторін в яких є орган державної влади, інший 

державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, обласна 

рада, Київська, Севастопольська міська рада, їх посадова чи службова 

особа, крім випадків, передбачених цим Кодексом, та крім справ щодо 

їх рішень, дій чи бездіяльності у справах про адміністративні 

проступки та справ, які підсудні місцевим загальним судам як 

адміністративним судам; 

2) про застосування у випадках, передбачених законом, заходів 

реагування щодо державного нагляду (контролю), дозвільної системи 

у сфері господарської діяльності, якщо вони можуть бути застосовані 

виключно за судовим рішенням; 

3) щодо підтвердження обґрунтованості вжиття суб’єктами 

владних повноважень заходів реагування під час здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. 

Справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи 

службових осіб місцевих органів виконавчої влади розглядаються і 

вирішуються місцевим загальним судом як адміністративним судом 

або окружним адміністративним судом за вибором позивача. 

Вищому адміністративному суду України як суду першої інстанції 

підсудні справи щодо встановлення Центральною виборчою комісією 

результатів виборів або всеукраїнського референдуму, справи про 

дострокове припинення повноважень народного депутата України, а 
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також справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної 

Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України. 

У разі невизначеності цим Кодексом предметної підсудності 

адміністративної справи така справа розглядається місцевим 

адміністративним судом за вибором позивача. 

Територіальна підсудність (ст. 19 КАСУ) 

Адміністративні справи вирішуються адміністративним судом за 

місцезнаходженням відповідача, крім випадків, передбачених КАСУ. 

Адміністративні справи з приводу оскарження правових актів 

індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб'єктів владних 

повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної 

фізичної чи юридичної особи (їх об'єднань), вирішуються за вибором 

позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому 

законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї 

особи-позивача, або адміністративним судом за місцезнаходженням 

відповідача, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Якщо така 

особа не має місця проживання (перебування, знаходження) в Україні, 

тоді справу вирішує адміністративний суд за місцезнаходженням 

відповідача. 

Адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-

правових актів Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого 

центрального органу виконавчої влади, Національного банку України 

чи іншого суб'єкта владних повноважень, повноваження якого 

поширюються на всю територію України, крім випадків, 

передбачених КАСУ, адміністративні справи з приводу оскарження 

рішень Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про 

порушення законодавства у сфері державних закупівель, 

адміністративні справи, відповідачем у яких є закордонне 

дипломатичне чи консульське представництво України, його посадова 

чи службова особа, а також адміністративні справи про анулювання 

реєстраційного свідоцтва політичної партії, про заборону (примусовий 

розпуск, ліквідацію) політичної партії вирішуються окружним 

адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого 

поширюється на місто Київ. 

Адміністративні справи з приводу оскарження рішень суб’єктів 

владних повноважень, прийнятих на контрольних пунктах в’їзду 

(виїзду) на тимчасово окуповану територію, їхніх дій або 

бездіяльності вирішуються адміністративним судом за 

місцезнаходженням відповідного контрольного пункту. 
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У разі невизначеності КАСУ територіальної підсудності 

адміністративної справи така справа розглядається місцевим 

адміністративним судом за вибором позивача. 

Інстанційна підсудність адміністративних справ (ст. 20 КАСУ). 

Місцеві адміністративні суди (місцеві загальні суди як 

адміністративні суди та окружні адміністративні суди), а також 

Вищий адміністративний суд України у випадках, встановлених 

КАСУ, вирішують адміністративні справи як суди першої інстанції. 

Апеляційні адміністративні суди переглядають судові рішення 

місцевих адміністративних судів (місцевих загальних судів як 

адміністративних судів та окружних адміністративних судів), які 

знаходяться у межах їхньої територіальної юрисдикції, в 

апеляційному порядку як суди апеляційної інстанції. 

Вищий адміністративний суд України переглядає судові рішення 

місцевих та апеляційних адміністративних судів у касаційному 

порядку як суд касаційної інстанції. У випадку, визначеному ч. 6 ст. 

177 КАСУ, Вищий адміністративний суд України переглядає в 

апеляційному порядку як суд апеляційної інстанції судові рішення 

Київського апеляційного адміністративного суду. 

Верховний Суд України у випадках, установлених КАСУ, 

переглядає судові рішення адміністративних судів після їх перегляду в 

касаційному порядку. 

Підсудність кількох пов'язаних між собою вимог (ст. 21 КАСУ) 

Позивач може заявити кілька вимог в одній позовній заяві, якщо 

вони пов'язані між собою. 

Якщо справа щодо пов'язаних вимог територіально підсудна різним 

місцевим адміністративним судам, то її розглядає один з цих судів за 

вибором позивача. 

Якщо справа щодо однієї з вимог підсудна окружному 

адміністративному суду, а щодо іншої вимоги (вимог) - місцевому 

загальному суду як адміністративному суду, таку справу розглядає 

окружний адміністративний суд. 

Якщо справа щодо однієї з вимог підсудна Київському 

апеляційному адміністративному суду, а щодо іншої вимоги (вимог) - 

іншому адміністративному суду, таку справу розглядає Київський 

апеляційний адміністративний суд. 

Вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної протиправними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень або 

іншим порушенням прав, свобод та інтересів суб'єктів публічно-

правових відносин, розглядаються адміністративним судом, якщо 
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вони заявлені в одному провадженні з вимогою вирішити публічно-

правовий спір. Інакше вимоги про відшкодування шкоди вирішуються 

судами в порядку цивільного або господарського судочинства. 

Не допускається об'єднання в одне провадження кількох вимог, які 

належить розглядати в порядку різного судочинства, якщо інше не 

встановлено законом. 

 Суд передає адміністративну справу на розгляд іншого 

адміністративного суду, якщо: 

1) до початку розгляду справи по суті задоволено клопотання 

відповідача, зареєстроване у встановленому законом порядку, місце 

проживання (перебування) якого раніше не було відоме, про передачу 

справи за місцем його проживання (перебування); 

2) відкрито провадження у справі, яка предметно підсудна іншому 

суду; 

3) після відкриття провадження у справі з'ясувалося, що справа 

територіально підсудна іншому суду; 

4) після задоволення відводів (самовідводів) чи в інших випадках 

неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи; 

5) ліквідовано адміністративний суд, який розглядав справу; 

6) однією із сторін у справі є суд, в якому розглядається справа, або 

суддя цього суду. 

У разі ліквідації адміністративного суду справи, що знаходилися у 

його провадженні, невідкладно передаються до суду, до підсудності 

якого віднесено розгляд таких справ. 

Підсудність справ, у яких стороною є Верховний Суд України, 

Вищий адміністративний суд України або суддя одного з цих судів, 

встановлюється за загальними правилами підсудності. 

Питання про передачу адміністративної справи розглядається 

судом у порядку письмового провадження або в судовому засіданні на 

розсуд суду. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним 

чином повідомлені, не перешкоджає розгляду цього питання. 

Передача адміністративної справи з одного суду до іншого 

здійснюється після закінчення строку на оскарження ухвали про 

передачу адміністративної справи з одного адміністративного суду до 

іншого, а в разі подання апеляційної скарги - після залишення її без 

задоволення. 

Адміністративна справа, передана з одного адміністративного суду 

до іншого в порядку, встановленому КАСУ, розглядається 

адміністративним судом, до якого вона надіслана. Спори між 

адміністративними судами щодо підсудності не допускаються. 
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 ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО (ПРАКТИЧНОГО) ЗАНЯТТЯ 

1. Поняття предметної підсудності та її види. 

2.Територіальна підсудність адміністративних справ.  

3.Загальна, виняткова, виключна та альтернативна територіальна 

підсудність адміністративних справ.  

4.Інстанційна підсудність адміністративних справ.  

5.Підсудність пов’язаних між собою вимог.  

6.Наслідки порушення правил підсудності. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1. Поняття предметної підсудності та її види. 

2.Територіальна підсудність адміністративних справ.  

3.Загальна, виняткова, виключна та альтернативна територіальна 

підсудність адміністративних справ.  

4.Інстанційна підсудність адміністративних справ.  

5.Підсудність пов’язаних між собою вимог.  
6.Наслідки порушення правил підсудності. 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Скласти термінологічний словник до теми. 

2.Виконати тестові завдання: 

1.Підсудність справ адміністративному суду визначається як: 

а) розмежування компетенції між органами влади; 

б) розмежування компетенції між органами влади та судом; 

в) розмежування компетенції щодо розгляду справ окремими 

адміністративними судами судами; 

г) встановлення правил розгляду справ. 

2. Переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий 

спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган 

місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або 

інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі 

законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, 

визначається як: 

а) позовна заява; 

б) справа адміністративної юрисдикції; 

в) позовна заява до адміністративного суду; 

г) справа загальної юрисдикції. 

3. Судами першої інстанції у справах адміністративної юрисдикції 

можуть бути: 

а) лише місцеві загальні суди; 
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б) лише місцеві загальні як адміністративні суди та окружні 

адміністративні суди; 

в) лише окружні адміністративні суди; 

г) місцеві загальні як адміністративні суди, окружні адміністративні 

суди, Київський апеляційний адміністративний суд, Вищий 

адміністративний суд України. 

4. Судами апеляційної інстанції у справах адміністративної 

юрисдикції можуть бути: 

а) апеляційні загальні суди та апеляційні окружні суди; 

б) лише апеляційні окружні суди; 

в) апеляційні окружні суди та Вищий адміністративний суд України; 

г) апеляційні загальні суди, апеляційні окружні суди та Вищий 

адміністративний суд України. 

5. Судом касаційної інстанції у справах адміністративної  

юрисдикції є: 

а) Верховний суд України; 

б) Київський апеляційний адміністративний суд; 

в) Вищий адміністративний суд України;  

г) Вищий спеціалізований суд України. 

3.Виконати практичні завдання: 

3.1. Фізична особа звернулась до окружного адміністративного суду з 

адміністративним позовом, в якому просила  визнати протиправним та 

скасувати рішення районного Управління Пенсійного фонду України 

про перерахунок пенсії, визнати протиправними дії керівництва 

заводу щодо ненадання довідки про розмір заробітної плати. Суддею 

окружного адміністративного суду відмовлено у відкритті 

провадження у справі з посиланням на те, що спір не належить 

розглядати в порядку адміністративного судочинства. 

3.2. Юридична особа, яка знаходиться у м. Полтаві, звернулась до 

Харківського окружного адміністративного суду з позовом про 

стягнення з Державної фінансової інспекції у Харківській області 

матеріальної та моральної шкоди у розмірі 5000 грн. Позов  

обґрунтований тим, що постановою Харківського апеляційного 

адміністративного суду, що набрала законної сили, вимога інспекції 

визнана протиправною.  Суддею Харківського окружного 

адміністративного суду позовну заву повернуто позивачеві з 

посиланням на порушення правил територіальної підсудності. Оцініть 

правомірність ухвали суду. 

3.3. Надайте правову консультацію щодо розмежування підсудності 

адміністративних справ фізичній особі, яка бажає оскаржити  рішення 
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райдержадміністрації про ненадання відповіді на інформаційний 

запит. 

 

Інформаційні джерела: 1-2, 6, 25-27, 32, 43- 48, 50-53, 55, 57-66, 70, 72. 

 

 

*  *  * 

Тема 13. Провадження в суді першої інстанції 
Основні терміни та поняття:позовна заява, підстава позову, 

предмет позову, зміст позову, зобов’язуючі позови, установчі позови, 

застосовчі позови, підготовче провадження, попереднє судове 

засідання, особи, які беруть участь у справі, позивач, відповідач, 

суб’єкт владних повноважень, постанова суду, ухвала суду. 

 

Конституційне положення (ст. 55) про те, що кожен має право на 

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, 

знаходить своє відображення у ст. 6 КАС України. Цією нормою 

передбачено: 

- кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, 

звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, 

дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її 

права, свободи або інтереси; 

- суб'єкти владних повноважень мають право звернутися до 

адміністративного суду у випадках, передбачених Конституцією та 

законами України; 

- ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в 

адміністративному суді, до підсудності якого вона віднесена цим 

Кодексом; 

- відмова від права на звернення до суду є недійсною; 

- іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи 

користуються в Україні таким самим правом на судовий захист, що і 

громадяни та юридичні особи України. 

Згідно зі статею 104 КАСУ позов пред'являється шляхом подання 

позовної заяви до суду першої інстанції. 

Законодавець використовує такі поняття як адміністративний 

позов, так і позовна заява. Поняття адміністративного позову 

розкрито в п. 6 ч. 1 ст. 3 КАС України: це звернення до 

адміністративного суду про захист прав, свобод та інтересів у 

публічно-правових відносинах. Визначення позовної заяви КАСУ не 
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містить, але з аналізу норм можна стверджувати про співпадіння 

змісту цих понять за логікою законодавця. 

Суддя після одержання позовної заяви з'ясовує, чи: 

1) подана позовна заява особою, яка має адміністративну 

процесуальну дієздатність; 

2) має представник належні повноваження (якщо позовну заяву 

подано представником); 

3) відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтею 106 

цього Кодексу; 

4) належить позовну заяву розглядати в порядку адміністративного 

судочинства; 

5) подано адміністративний позов у строк, установлений законом 

(якщо адміністративний позов подано з пропущенням встановленого 

законом строку звернення до суду, то чи достатньо підстав для 

визнання причин пропуску строку звернення до суду поважними); 

6) немає інших підстав для повернення позовної заяви, залишення 

її без розгляду або відмови у відкритті провадження в 

адміністративній справі, встановлених цим Кодексом. 

Суддя відкриває провадження в адміністративній справі на підставі 

позовної заяви, якщо відсутні підстави для повернення позовної заяви, 

залишення її без розгляду чи відмови у відкритті провадження у 

справі. 

Питання про відкриття провадження в адміністративній справі 

суддя вирішує ухвалою протягом трьох днів з дня надходження 

позовної заяви до адміністративного суду або закінчення строку, 

встановленого для усунення недоліків позовної заяви, у разі 

залишення позовної заяви без руху, та не пізніш наступного дня з дня 

отримання судом інформації про місце проживання (перебування) 

фізичної особи. 

Копія ухвали про відкриття провадження в адміністративній справі 

невідкладно після постановлення надсилається особам, які беруть 

участь у справі, разом з витягом про їхні процесуальні права та 

обов'язки, встановлені статтями 49, 51 КАСУ. Відповідачам та третім 

особам, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, 

надсилаються також копії позовної заяви та доданих до неї 

документів. 

Суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання 

встановлених законом вимог постановляє ухвалу про залишення 

позовної заяви без руху, у якій зазначаються недоліки позовної заяви, 

спосіб їх усунення і встановлюється строк, достатній для усунення 
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недоліків. Копія ухвали про залишення позовної заяви без руху 

невідкладно надсилається особі, що звернулася із позовною заявою. 

Позовна заява повертається позивачеві, якщо: 

1) позивач не усунув недоліки позовної заяви, яку залишено без 

руху; 

2) позивач до відкриття провадження в адміністративній справі 

подав заяву про її відкликання; 

3) позовну заяву подано особою, яка не має адміністративної 

процесуальної дієздатності; 

4) позовну заяву від імені позивача подано особою, яка не має 

повноважень на ведення справи; 

5) у провадженні цього або іншого адміністративного суду є справа 

про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих 

самих підстав; 

6) справа не підсудна цьому адміністративному суду; 

7) якщо позовну заяву із вимогою стягнення грошових коштів, яка 

ґрунтується на підставі рішення суб'єкта владних повноважень, 

подано суб'єктом владних повноважень до закінчення встановленого 

строку. 

Копія ухвали про повернення позовної заяви невідкладно 

надсилається особі, яка її подала, разом із позовною заявою й усіма 

доданими до неї матеріалами. 

Повернення позовної заяви не позбавляє права повторного 

звернення до адміністративного суду в порядку, встановленому 

законом. 

Суддя відмовляє у відкритті провадження в адміністративній 

справі лише, якщо: 

1) заяву не належить розглядати в порядку адміністративного 

судочинства; 

2) у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з 

тих самих підстав є такі, що набрали законної сили: постанова суду; 

ухвала суду про відмову у відкритті провадження в адміністративній 

справі; ухвала про закриття провадження в адміністративній справі; 

ухвала про залишення позовної заяви без розгляду у зв'язку з 

пропуском строку звернення до адміністративного суду (крім 

випадків, коли така ухвала винесена до відкриття провадження в 

адміністративній справі); 

3) настала смерть фізичної особи чи припинено юридичну особу, 

які звернулися із позовною заявою або до яких пред'явлено 
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адміністративний позов, якщо спірні правовідносини не допускають 

правонаступництва. 

Про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі 

суддя постановляє ухвалу, копія якої невідкладно надсилається особі, 

яка подала позовну заяву, разом із позовною заявою та усіма 

доданими до неї матеріалами. 

Повторне звернення тієї ж особи до адміністративного суду з таким 

самим адміністративним позовом, щодо якого постановлено ухвалу 

про відмову у відкритті провадження, не допускається. 

Адміністративний позов складається з трьох елементів, які 

визначають його зміст. Такими елементами є підстава, предмет та 

зміст позову. 
Підставу позову становлять юридичні факти, на підставі яких пози-

вач обґрунтовує свої позовні вимоги до відповідача.  

Предмет позову складають правові вимоги позивача до 

відповідача, перелік яких законодавцем виокреслено у ч. 3 ст. 105 

КАС України:  

1) скасування або визнання нечинним рішення відповідача - 

суб'єкта владних повноважень повністю чи окремих його положень; 

2) зобов'язання відповідача - суб'єкта владних повноважень 

прийняти рішення або вчинити певні дії; 

3) зобов'язання відповідача - суб'єкта владних повноважень 

утриматися від вчинення певних дій; 

4) стягнення з відповідача - суб'єкта владних повноважень коштів 

на відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням, дією 

або бездіяльністю; 

5) виконання зупиненої чи невчиненої дії; 

6) встановлення наявності чи відсутності компетенції 

(повноважень) суб'єкта владних повноважень; 

7) примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів 

нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної 

необхідності. 

Адміністративний позов суб'єкта владних повноважень може 

містити інші вимоги у випадках, встановлених законом. 

Зміст позовних вимог – це зазначена позивачем форма судового 

захисту, за якою позивач вимагає від суду прийняття певного рішення. 
Загальні положення щодо форми, змісту та вимог до позовної заяви 

врегульовані статтями 105-106 КАСУ. 

Адміністративний позов подається до адміністративного суду у 

формі письмової позовної заяви особисто позивачем або його 
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представником, а також може бути складений шляхом заповнення 

бланка позовної заяви, наданого судом. Позовна заява може бути 

надіслана до адміністративного суду поштою. 

Згідно зі статтею 51 КАСУ позивач має право: в будь-який час до 

закінчення судового розгляду збільшити або зменшити розмір 

позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову; 

відмовитися від адміністративного позову у суді апеляційної чи 

касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи 

касаційного розгляду; до початку судового розгляду справи по суті 

змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової 

заяви. 

Студентам слід знати, що за способом процесуального захисту 

адміністративні позови поділяються на: 
1) зобов’язуючі позови, які спрямовані на примусове здійснення 

вимог позивача. У них позивач вимагає від суду зобов’язати 

відповідача: а) прийняти рішення або вчинити певні дії; б) утриматися 

від вчинення певних дій; в) виконати зупинену чи невчинену дію;г) 

сплатити кошти на відшкодування шкоди, завданої незаконним 

рішенням, дією або бездіяльністю відповідача; ґ) усунути обмеження 

у реалізації прав, свобод та інтересів суб’єктів; 
2) установчі позови, спрямовані на підтвердження судом наявності 

чи відсутності легітимності нормативних актів, повноважень осіб, які 

беруть участь у справі, тощо. У них позивач вимагає від суду: а) 

скасування або визнання нечинним рішення відповідача повністю чи 

окремих його положень; б) визнання законності (крім 

конституційності) постанов Верховної Ради України, указів та 

розпоряджень Президента України, постанов та розпоряджень 

Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим; в) визнання законності та відповідності правовим 

актам вищої юридичної сили нормативно-правових актів міністерств, 

інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, 

органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів владних 

повноважень; г) встановлення наявності чи відсутності компетенції 

(повноважень) суб’єкта владних повноважень; ґ) встановлення 

легітимності результатів виборів чи всеукраїнського референдуму 

Центральною виборчою комісією України, тощо; 
3) застосовчі позови, спрямовані на примусове забезпечення 

виконання вимог законодавства за зверненням до суду суб’єкта 

владних повноважень. У них позивач вимагає від суду: а) скасування 
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реєстрації кандидата на пост Президента України; б) дострокове 

припинення повноважень народного депутата України в разі 

невиконання ним вимог щодо несумісності; в) заборону чи інші 

обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання; г) анулювання 

реєстраційного свідоцтва політичної партії (об’єднання громадян);  ґ) 

заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії 

(об’єднання громадян), тощо. 
Строк звернення до адміністративного суду – встановлений 

законом строк для звернення до адміністративного суду. 

Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод 

та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо 

не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або 

повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи 

інтересів. 

Для звернення до адміністративного суду суб'єкта владних 

повноважень встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не 

встановлено інше, обчислюється з дня виникнення підстав, що дають 

суб'єкту владних повноважень право на пред'явлення передбачених 

законом вимог.  

КАСУ та іншими законами можуть також встановлюватися інші 

строки для звернення до адміністративного судуДля захисту прав, 

свобод та інтересів особи та суб'єкта владних повноважень. 

Для звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на 

публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби 

встановлюється місячний строк. 

Якщо законом передбачена можливість досудового порядку 

вирішення спору і позивач скористався цим порядком, то для 

звернення до адміністративного суду встановлюється місячний строк, 

який обчислюється з дня, коли позивач дізнався про рішення суб'єкта 

владних повноважень за результатами розгляду його скарги на 

рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень. 

Для звернення до адміністративного суду щодо оскарження 

рішення суб'єкта владних повноважень, на підставі якого ним може 

бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів, 

встановлюється місячний строк. 

Наслідком пропущення строків звернення до адміністративного 

суду є те, що адміністративний позов, поданий після закінчення 

строків, установлених законом, залишається без розгляду, якщо суд на 

підставі позовної заяви та доданих до неї матеріалів не знайде підстав 
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для визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного 

суду поважними, про що постановляється ухвала. 

Особами, які беруть участь у справі, є сторони, треті особи, 

представники сторін та третіх осіб (ст. 47 КАСУ). Визначальне 

рішення у суб’єктному складі мають сторони процесу — позивач і 

відповідач. 

Позивач - особа, на захист прав, свобод та інтересів якої подано 

адміністративний позов до адміністративного суду, а також суб'єкт 

владних повноважень, на виконання повноважень якого подана 

позовна заява до адміністративного суду. 

Позивачем в адміністративній справі можуть бути громадяни 

України, іноземці чи особи без громадянства, підприємства, установи, 

організації (юридичні особи), суб'єкти владних повноважень 

Відповідач - суб'єкт владних повноважень, а у випадках, 

передбачених законом, й інші особи, до яких звернена вимога 

позивача. 

Суб'єкт владних повноважень - орган державної влади, орган 

місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший 

суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі 

законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень. 

Громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, їх 

об'єднання, юридичні особи, які не є суб'єктами владних повноважень, 

можуть бути відповідачами лише за адміністративним позовом 

суб'єкта владних повноважень: 

1) про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї 

діяльності об'єднання громадян; 

2) про примусовий розпуск (ліквідацію) об'єднання громадян; 

3) про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства з 

України; 

4) про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання (збори, 

мітинги, походи, демонстрації тощо); 

5) в інших випадках, встановлених законом. 

Підготовка справи до судового розгляду є самостійним та 

обов’язковим етапом в адміністративному судочинстві. 

 Підготовка справи до судового розгляду являє собою сукупність 

процесуальних дій суду (судді), спрямованих на забезпечення 

всебічного та об’єктивного розгляду і правильного вирішення справи 

в судовому засіданні. 

Метою підготовки справи до судового розгляду є забезпечення 

всебічного та об’єктивного розгляду і правильного вирішення справи 
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в одному судовому засіданні протягом розумного строку (ч. 2 ст. 110 

КАСУ).  

Ч. 2 ст. 110 КАСУ передбачаються найважливіші процесуальні дії, 

які повинні бути вчинені судом (суддею) на стадії підготовки справи 

до судового розгляду. Перелік цих дій не є ані обов’язковим, ані 

вичерпним. Вони здійснюються суддею в кожній конкретній справі 

залежно від особливостей спірних правовідносин, їх суб’єктивного 

складу та фактичних обставин, які суд має встановити. Всі дії з 

підготовки справ до судового розгляду, щодо яких суддя приймає 

рішення, можна поділити на кілька груп. 
Перша група дій стосується доказів і доказування. До них належить 

прийняття судом рішення про: а) витребування документів та інших 

матеріалів, які можуть бути додатковими доказами (ч. 2 ст. 69, ст. 114 

КАСУ); б) проведення огляду письмових та речових доказів на місці, 

якщо їх не можна доставити до суду (статті 115, 147 КАСУ); в) 

призначення судової експертизи (ст. 81 КАСУ); г) наведення інших 

довідок, необхідних для вирішення справи по суті. 
Друга група дій стосується визначення складу осіб, які беруть 

участь у справі. До них належать: а) прийняття рішення про 

обов’язковість особистої участі осіб, які беруть участь у справі, у 

судовому засіданні (ст. 120 КАСУ); б) прийняття рішення про 

залучення до справи третіх осіб (ст. 53 КАСУ);  в) вирішення питання 

про участь у справі органів та осіб, яким законом надане право 

захищати права, свободи та інтереси інших осіб (ст. 60 КАСУ);г) 

вирішення питання про необхідність залучення та виклику на судовий 

розгляд свідків, експертів, спеціалістів перекладачів (статті 65—68 

КАС України), порядок виклику яких регламентується гл. 3 КАС 

України. 
Третя група дій стосується вирішення інших питань проце-

суального забезпечення розгляду адміністративної справи. До таких 

питань, зокрема, належать: а) за обґрунтованим клопотанням позивача 

суддя вживає усі заходи щодо невідкладного розгляду і вирішення 

справи; б) прийняття рішення про проведення попереднього судового 

засідання (ст. 111 КАСУ). 
Попереднє судове засідання (ст. 111 КАС) за змістом є про-

довженням підготовки справи до судового розгляду. Воно здій-

снюється з метою: по-перше, з’ясування можливості врегулювання 

спору до судового розгляду справи (відмова позивача від позову, 

примирення сторін тощо); по-друге, забезпечення всебічного та 
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об’єктивного вирішення справи протягом розумного строку, якщо спір 

не врегульовано і сторони не дійшли згоди. 
Проте варто звернути увагу на те, що як для підготовки справи до 

судового розгляду, так і для попереднього судового засідання 

законодавець не встановлює певного строку, протягом якого має бути 

проведено підготовку справи та попереднє судове засідання, а лише 

підкреслює, що це має бути здійснено «протягом розумного строку». 
Попереднє судове засідання проводиться суддею, який здійснює 

підготовку справи до судового розгляду, за участю сторін та інших 

осіб, які беруть участь у справі. 

Для врегулювання спору суд з'ясовує, чи не відмовляється позивач 

від адміністративного позову, чи не визнає відповідач 

адміністративний позов, і роз'яснює сторонам можливості щодо 

примирення. 

Якщо спір не врегульовано примиренням суд:1) уточнює позовні 

вимоги та заперечення відповідача проти адміністративного позову;2) 

з'ясовує питання про склад осіб, які братимуть участь у справі;3) 

визначає факти, які необхідно встановити для вирішення спору і які з 

них визнаються сторонами, а які належить доказувати;4) з'ясовує, 

якими доказами сторони можуть обґрунтовувати свої доводи чи 

заперечення, та встановлює строки для їх надання;5) вчиняє інші дії, 

необхідні для підготовки справи до судового розгляду. 

Забезпечення позову - це вжиття судом (суддею) першої або 

апеляційної інстанції за клопотанням позивача або з власної ініціативи 

суду, в провадженні якого знаходиться справа, заходів охорони 

правових інтересів позивача з метою гарантування реального 

виконання позитивно прийнятого рішення суду. Забезпечення позову 

може бути здійснено як на стадії підготовчого провадження, так і 

судового розгляду.  

Суд за клопотанням позивача або з власної ініціативи може 

постановити ухвалу про вжиття заходів забезпечення 

адміністративного позову, якщо 1) існує очевидна небезпека 

заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до 

ухвалення рішення в адміністративній справі, 2) захист цих прав, 

свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів,  3) 

для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат,  

4) якщо очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи 

бездіяльності суб'єкта владних повноважень. 

Ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову 

постановляє суд першої інстанції, а якщо розпочато апеляційне 



140 

провадження, то таку ухвалу може постановити суд апеляційної 

інстанції. 

Адміністративний позов може бути забезпечено: 1) забороною 

вчиняти певні дії; 2) зупиненням дії рішення суб'єкта владних 

повноважень чи його окремих положень, що оскаржуються. Ухвала 

негайно надсилається до суб'єкта владних повноважень, що прийняв 

рішення, та є обов'язковою для виконання. 

Не допускається забезпечення позову шляхом: 

1) зупинення актів Верховної Ради України, Президента України, 

Вищої ради юстиції та встановлення для них заборони вчиняти певні 

дії; 

2) зупинення рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

щодо призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб та стосовно здійснення тимчасової адміністрації або 

ліквідації банку, заборони проводити певні дії уповноваженій особі 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб або Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб при здійсненні тимчасової адміністрації або 

ліквідації банку; 

3) зупинення рішень уповноваженого центрального органу з питань 

цивільної авіації щодо призупинення дії або анулювання сертифікатів, 

схвалень, допусків; 

4) зупинення рішень Національного банку України, актів 

Національного банку України, а також встановлення для 

Національного банку України заборони або обов’язку вчиняти певні 

дії; 

5) будь-яким шляхом щодо спорів, які стосуються призначення, 

підготовки і проведення виборів. 

Порядок забезпечення адміністративного позову: клопотання про 

забезпечення адміністративного позову розглядається не пізніше 

наступного дня після його одержання й у разі обґрунтованості та 

терміновості вирішується ухвалою негайно без повідомлення 

відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі. 

Відповідач або інша особа, яка бере участь у справі, у будь-який 

час має право заявити клопотання про заміну одного способу 

забезпечення адміністративного позову іншим або скасування заходів 

забезпечення адміністративного позову. Таке клопотання 

розглядається не пізніше наступного дня після його одержання й у 

разі обґрунтованості та терміновості вирішується ухвалою негайно без 

повідомлення позивача та інших осіб, які беруть участь у справі. 
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Питання про забезпечення адміністративного позову, про заміну 

одного способу забезпечення адміністративного позову іншим або про 

скасування заходів забезпечення адміністративного позову, крім 

названих випадків (обґрунтованості та терміності) вирішується в 

судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі. 

Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином 

повідомлені, не перешкоджає розглядові таких питань. 

Якщо у задоволенні вимог позивачеві буде відмовлено, вжиті 

заходи забезпечення адміністративного позову зберігаються до 

набрання постановою суду законної сили. Проте суд може одночасно з 

прийняттям постанови або після цього постановити ухвалу про 

скасування заходів забезпечення адміністративного позову або заміну 

одного способу забезпечення адміністративного позову іншим. 

Виконання ухвал з питань забезпечення адміністративного позову 

здійснюється негайно. Виконання ухвал про заборону вчиняти певні 

дії виконуються в порядку, встановленому законом для виконання 

судових рішень. 

Ухвала з питань забезпечення адміністративного позову може бути 

оскаржена. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання, а також не 

перешкоджає подальшому розгляду справи. 

За наслідками підготовчого провадження суд постановляє ухвалу 

щодо: 
1) залишення позовної заяви без розгляду; 
2) зупинення провадження у справі; 
3) закриття провадження у справі; 
4) закінчення підготовчого провадження і призначення справи до 

судового розгляду. 

Порядок постановлення перелічених ухвал врегульований ст 121, 

155-157 КАСУ). 
Судовий розгляд справи в юридичній літературі розглядається як 

інститут права і як стадія процесу. З прийняттям і введенням в дію 

Кодексу адміністративного судочинства України сформована система 

норм права, що регулюють суспільні відносини між судом та іншими 

особами, які беруть участь у розгляді й розв’язанні адміністративної 

справи по суті. Тим самим утворено новий інститут права, про який з 

впевненістю можна стверджувати, що це інститут адміністративного 

процесуального права України, оскільки регулює умови справи у 

сфері публічних відносин. 
Судовий розгляд справи як інститут адміністративного про-

цесуального права України — це система норм, що регулюють 
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суспільні відносин між судом та іншими учасниками 

адміністративного судочинства щодо розгляду і розв’язання 

адміністративних справ по суті, які виникають із публічно-правових 

відносин. Судовий розгляд як інститут права разом з іншими пра-

вовими інститутами адміністративного судочинства та 

адміністративних проваджень утворюють окрему галузь права — 

адміністративне процесуальне право України. 
Судовий розгляд як стадія адміністративного процесу — це 

послідовність вчинення процесуальних дій судом та іншими 

учасниками адміністративного судочинства щодо розгляду і ви-

рішення конкретної адміністративної справи, спрямованих на захист 

прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних 

осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів 

владних повноважень чи їх посадових осіб. На стадії судового 

розгляду досліджуються докази, з’ясовуються фактичні обставини 

справи, заслуховуються пояснення осіб, які беруть участь у справі, 

здійснюється допит свідків, заслуховуються пояснення експертів, 

спеціалістів, вирішуються клопотання осіб, які беруть участь у справі 

тощо. 
Судовий розгляд справи складається з кількох етапів: 
1) відкриття судового засідання; 
2) розгляд справи по суті; 
3) судові дебати. 
Порядок проведення судового розгляду регламентується главою ІІІ 

КАСУ. 
Вирішення конкретних адміністративних справ в 

адміністративному суді завершується прийняттям процесуальних 

документів — судових рішень. 

До судових рішень адміністративних судів законодавством 

висуваються певні вимоги. Відповідно до ст. 159 КАС України судове 

рішення повинно бути законним і обґрунтованим.  

Законним визнається лише таке судове рішення, яке ухвалене у 

повній відповідності до норм матеріального права при дотриманні 

норм адміністративного процесуального права.  

Обґрунтованим визнається рішення, ухвалене судом на підставі 

повно і всебічно з’ясованих обставин в адміністративній справі, 

підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому 

засіданні. Отже, ознаками обґрунтованості судових рішень 

виступають: повнота; всебічність, доказовість тощо. 
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Повнота обґрунтування рішення полягає в тому, що суд до 

прийняття судового рішення має надати вичерпну правову оцінку всім 

наведеним сторонами обставинам, дати відповідь на всі запитання, які 

виносились на вирішення суду в залі судового засідання.  

 Всебічність обґрунтування рішення полягає у визначенні, які з 

обставин підтверджуються наявними в матеріалах адміністративної 

справи доказами, а які необхідно витребувати у сторін. 

Доказовість обґрунтування базується лише на тих доказах, які були 

досліджені у судовому засіданні з урахуванням їх належності та 

допустимості відповідно до вимог ст. 70 КАС України. 
В юридичній літературі як вимоги до судових рішень наводяться 

ще й інші чинники. Наприклад, зазначається, що: рішення має бути 

безумовним, в його резолютивній частині не допускаються 

альтернативи, його виконання не повинно залежати від настання чи 

ненастання певних умов; рішення викладається однозначно і 

зрозуміло; рішення має бути викладене без помилок у назвах, датах, 

без описок, із дотриманням правил граматики та ін. 
Залежно від характеру вирішених судом питань судові рішення 

викладаються у формі постанови або ухвали. Стаття 3 КАС України 

на законодавчому рівні дає визначення поняття постанови й ухвали: 
1) постанова — письмове рішення суду будь-якої інстанції в 

адміністративній справі, у якому вирішуються вимоги ад-

міністративного позову; 
2) ухвала — 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. Ухвалами судів апеляційної та касаційної інстанцій також 

вирішуються вимоги апеляційної чи касаційної скарги. 

Судове рішення (постанова, ухвала) обов’язково повинне 

містити: вступну, описову, мотивувальну тарезолютивну частини. 
Кодекс адміністративного судочинства України (гл. 6) виокремлює 

кілька видів адміністративних спорів, вирішення яких потребує 

спеціального врегулювання нормами права. Ці та інші винятки із 

загального порядку розгляду і вирішення справ і становлять 

особливості провадження в окремих категоріях адміністративних 

справ. За предметом адміністративно-процесуального регулювання 

вони поділяються на: 
1) особливості провадження у справах щодо оскарження 

нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради 



144 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та 

інших суб'єктів владних повноважень (ст. 171 КАСУ); 
2) 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 (ст. 171 -1 КАС); 

3) особливості провадження у справах з приводу рішень, дій чи 

бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо притягнення до 

адміністративної відповідальності (ст. 171-2 КАСУ); 

4) особливості провадження у справах, пов'язаних з виборчим 

процесом чи процесом референдуму (ст. 172- 179 КАСУ); 
5) особливості провадження у справах про дострокове припинення 

повноважень народного депутата України в разі невиконання ним 

вимог щодо несумісності (ст. 180 КАСУ); 

6) особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або 

бездіяльності державної виконавчої служби (ст. 181 КАСУ); 

7) особливості провадження у справах, пов’язаних з митрними 

зібраннями (ст. 182-183 КАСУ); 

8) особливості провадження у справах за адміністративними 

позовами про примусове відчуження земельної ділянки, інших 

об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної 

необхідності (ст. 183 -1 КАСУ); 

9) особливості скороченого провадження (ст. 183 -2 КАСУ); 

10) особливості  провадження у справах за зверненням органів 

доходів і зборів (ст. 183 -3 КАСУ); 

11) особливості провадження у справах за зверненням Служби 

безпеки України щодо накладення арешту на активи, що пов'язані з 

фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, 

зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій 

Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активів та надання доступу 

до них (ст. 183-4 КАСУ); 

12) особливості провадження у справах за адміністративними 

позовами з приводу видворення іноземців та осіб без громадянства 

(ст. 183-5 КАСУ); 

13) особливості провадження у справах щодо підтвердження 

обґрунтованості вжиття суб'єктами владних повноважень заходів 

реагування під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності (ст. 183-6 КАСУ). 
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ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 

1.Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в 

адміністративній справі. 

2.Структура та  підстава позову, предмет та зміст позову, їх юридичні 

ознаки.  

3.Вимоги до позовної заяви, види позовів. 

4. Строк звернення до суду.  

5. Сторони і учасники провадження.  

6.Судовий розгляд. 

7.Судові рішення, їх зміст, видита порядок ухвалення. 

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО (ПРАКТИЧНОГО) ЗАНЯТТЯ 

1.Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в 

адміністративній справі. 

2.Структура та  підстава позову, предмет та зміст позову, їх юридичні 

ознаки.  

3.Вимоги до позовної заяви, види позовів. 

4. Строк звернення до суду.  

5. Сторони і учасники провадження.  

6.Судовий розгляд. 

7.Судові рішення, їх зміст, видита порядок ухвалення. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1.Завдання та зміст підготовки адміністративних справ до судового 

розгляду.  

2.Поняття та порядок проведення попереднього судового засідання. 

3.Примирення сторін.  

4.Заходи забезпечення адміністративного позову.  

5.Ухвали суду за наслідками підготовчого провадження. 

6.Особливості провадження щодо оскарження нормативно-правових 

актів.  

7.Особливості провадження у справах щодо правовідносин, 

пов’язаних з виборчим процесом та процесом референдуму.  
8.Особливості провадження щодо оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності державної виконавчої служби.  
9.Особливості провадження щодо реалізації права на мирні зібрання. 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Скласти термінологічний словник до теми. 

2.Виконати тестові завдання: 
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1. Звернення до адміністративного суду про захист прав, свобод та 

інтересів або на виконання повноважень у публічно-правових 

відносинах визначається як: 

а) адміністративний позов; 

б) адміністративний договір; 

в) скарга до суду; 

г) заява та скарга до суду. 

2. В якій формі викладається судове рішення, яким адміністративний 

суд вирішує спір по суті: 

а) у формі вироку; 

б) у формі постанови; 

в) у формі ухвали; 

г) у формі постанови або ухвали. 

3. В якій формі подається адміністративний позов: 

а) у формі письмового клопотання; 

б) в усній або письмовій формі за вибором позивача; 

в) у формі письмової позовної заяви; 

г) у формі заповненого бланка клопотання, наданого судом. 

4. З якою метою прокурор має право на звернення до суду з 

адміністративним позовом:  

а) виключно з метою захисту інтересів органу державної виконавчої 

влади; 

б) виключно з метою представництва інтересів громадянина; 

в) прокурор не може бути учасником розгляду у адміністративному 

суді;  

г) з метою представництва інтересів громадянина або держави в 

адміністративному суді. 

5. Які особи надають докази суду: 

а) лише позивач та відповідач;  

б) лише позивач; 

в) особи, які беруть участь у справі;  

г) учасники адміністративного процесу. 

3.Виконати практичні завдання: 

3.1. Скласти проект позовної заяви. 

3.2. Скласти проект заяви про забезпечення позову. 

3.3. 01.09.2015 фізична особа звернулась до суду з адміністративним 

позовом, в якому просила визнати протиправним та скасувати 

рішення Міністерства внутрішніх справ України та стягнути моральну 

шкоду у розмірі 2000 грн. 07.09.2015 суддею одноособово позовну 

заяву залишено без руху у зв’язку з несплатою позивачем судового 
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збору за подання вимог про стягнення моральної шкоди. Оцініть 

правомірність дій суду на предмет дотримання вимог законодавства  

щодо підстав та строку винесення ухвали. 

 

Інформаційні джерела:1-2, 6, 25-27, 32, 43- 48, 50-53, 55, 57, 59,60-

66, 70, 72. 

 

*   *   * 

Тема 14. Перегляд судових рішень 

Основні терміни та поняття: апеляційне провадження, суд 

апеляційної інстанції, апеляційна скарга, суд касаційної інстанції, 

касаційна скарга,  перегляд судових рішень Верховним Судом 

України, заява про перегляд рішення суду, провадження за 

нововиявленими обставинами, заява про перегляд рішення суду за 

нововиявленими обставинами. 

 

КАСУ закріплена можливість оскарження рішення і постановлення 

законного і обґрунтованого рішення шляхом перегляду: в 

апеляційному порядку; в касаційному порядку; перегляд справ 

Верховним судом України; у зв’язку з нововиявленими обставинами. 

Перегляд судових рішень забезпечує неупереджене, об’єктивне та 

всебічне вирішення справ, сприяє реалізації права на судовий захист. 

В юридичній літературі апеляційне провадження визначається як 

нормативно врегульований комплекс взаємопов’язаних і 

взаємообумовлених процесуальних дій з перегляду адміністративної 

справи та судових рішень судів першої інстанції за апеляційними 

скаргами правомочних осіб щодо оцінки доказів і встановлених фактів 

у справі чи застосування матеріального та процесуального права. 

Апеляційне провадження складається з кількох стадій: 

1) апеляційне оскарження та відкриття апеляційного провадження; 

2) підготовка справи до апеляційного розгляду; 

3) апеляційний розгляд справи; 

4) судові рішення та їх ухвалення (постановлення). 

Судом апеляційної інстанції в адміністративних справах є 

апеляційний адміністративний суд, у межах територіальної 

юрисдикції якого знаходиться місцевий адміністративний суд 

(місцевий загальний суд як адміністративний суд чи окружний 

адміністративний суд), що ухвалив рішення. 

Право на апеляційне оскарженняпостанови суду мають сторони та 

інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали 
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участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, 

інтереси чи обов'язки. 

Слід звернути уваги, що ухвали суду першої інстанції можуть бути 

оскаржені в апеляційному порядку окремо від постанови суду 

повністю або частково у випадках, встановлених КАСУ. Заперечення 

на інші ухвали можуть бути викладені в апеляційній скарзі на 

постанову суду першої інстанції. 

Апеляційна скарга подається до адміністративного суду 

апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив 

оскаржуване судове рішення, з надсиланням копії скарги до суду 

апеляційної інстанції. 

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається 

протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування 

судом виготовлення повного текста протягом 5 днів після 

проголошення вступної та резолютивної частин постанови, а також 

прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга 

подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. 

Якщо суб'єкта владних повноважень було повідомлено про 

можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то 

десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду 

обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з 

моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про 

можливість отримання копії постанови суду. 

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається 

протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали. У разі якщо ухвалу 

було постановлено в письмовому провадженні або виготовлення 

повного тексту постанови здійснено протягом 5 днів після 

проголошення вступної та резолютивної частини ухвал, або без 

виклику особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 

п'яти днів з дня отримання копії ухвали. 

Апеляційна скарга подається у письмовій формі, в ній зазначається: 

1) найменування адміністративного суду апеляційної інстанції, до 

якого подається скарга; 

2) ім'я (найменування), поштова адреса особи, яка подає 

апеляційну скаргу, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної 

пошти, якщо такі є; 

3) вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, до суду апеляційної 

інстанції; 

4) обґрунтування вимог особи, яка подала апеляційну скаргу, із 

зазначенням того, у чому полягає неправильність чи неповнота 
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дослідження доказів і встановлення обставин у справі та (або) 

застосування норм права; 

5) у разі необхідності - клопотання особи, яка подає апеляційну 

скаргу, про витребування нових доказів, про виклик свідків тощо; 

6) перелік матеріалів, які додаються; 

7)інформація, чи бажає особа взяти участь у судовому засіданні 

суду апеляційної інстанції, чи просить суд розглянути справу за її 

відсутності. 

8) якщо в апеляційній скарзі наводяться нові докази, які не були 

надані суду першої інстанції, то у ній зазначається причина, з якої ці 

докази не були надані; 

9) дата подання апеляційної скарги. 

Апеляційна скарга підписується особою, яка її подає, або її 

представником, який додає оформлений належним чином документ 

про свої повноваження, якщо цей документ не подавався раніше.  

До апеляційної скарги додаються її копії відповідно до кількості 

осіб, які беруть участь у справі, документ про сплату судового збору, а 

також копії доданих до неї письмових матеріалів відповідно до 

кількості осіб, які беруть участь у справі. 

Суд першої інстанції через три дні після закінчення строку на 

подання апеляційної скарги надсилає її разом зі справою до 

адміністративного суду апеляційної інстанції. 

Апеляційні скарги, що надійшли після направлення справи до 

адміністративного суду апеляційної інстанції, не пізніше наступного 

дня після їх надходження направляються до адміністративного суду 

апеляційної інстанції. 

Якщо подано апеляційну скаргу на ухвалу суду першої інстанції, 

яка не перешкоджає провадженню у справі, то суд першої інстанції, не 

зупиняючи провадження, направляє до адміністративного суду 

апеляційної інстанції апеляційну скаргу та копії матеріалів справи, що 

необхідні для розгляду такої скарги. Після закінчення апеляційного 

провадження всі матеріали цього провадження приєднуються до 

матеріалів адміністративної справи. 

Адміністративна справа реєструється у день її надходження до 

адміністративного суду апеляційної інстанції та не пізніше наступного 

дня передається судді-доповідачу. 

Отримавши апеляційну скаргу, суддя-доповідач протягом трьох 

днів перевіряє її відповідність вимогам КАСУ і за відсутності 

перешкод постановляє ухвалу про відкриття апеляційного 

провадження. 
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До апеляційної скарги, яка не оформлена відповідно до закону 

застосовуються такі ж правила, як і при залишенні позовної заяви без 

руху. 

Апеляційна скарга залишається без руху: 

1)якщо вона не оформлена відповідно до вимог КАСУ; 

2) якщо вона подана після закінчення встановлених строків і особа, 

яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або 

якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними. При цьому 

протягом тридцяти днів з моменту отримання ухвали про залишення 

апеляційної скарги без руху особа має право звернутися до суду 

апеляційної інстанції з заявою про поновлення строків або вказати 

інші підстави для поновлення строку. 

Суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного 

провадження у разі, якщо: 

1) апеляційна скарга прокурора, органу державної влади, органу 

місцевого самоврядування чи іншого суб'єкта владних повноважень 

подана після спливу одного року з моменту оголошення 

оскаржуваного судового рішення, незалежно від поважності причин 

пропуску строку; 

2) заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження не буде 

подано особою в зазначений строк або вказані нею підстави для 

поновлення строку апеляційного оскарження будуть визнані 

неповажними; 

3) справа не підлягає апеляційному розгляду у порядку 

адміністративного судочинства; 

4) є ухвала про закриття апеляційного провадження у зв'язку з 

відмовою особи від апеляційної скарги; 

5) є ухвала про відмову у задоволенні апеляційної скарги цієї особи 

або про відмову у відкритті апеляційного провадження за 

апеляційною скаргою. 

Ухвали про повернення апеляційної скарги або про відмову у 

відкритті апеляційного провадження можуть бути оскаржені у 

касаційному порядку. 

Підготовку справи до апеляційного розгляду здійснює суддя-

доповідач протягом десяти днів після відкриття апеляційного 

провадження: 

1) з'ясовує склад учасників адміністративного процесу; 

2) надсилає копії ухвали про відкриття апеляційного провадження 

особам, які беруть участь у справі, разом з копією апеляційної скарги, 
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інформацією про їхні права та обов'язки і встановлює строк, протягом 

якого можуть бути подані заперечення на апеляційну скаргу; 

3) з'ясовує обставини, на які посилаються особи, що беруть участь 

у справі, як на підставу своїх вимог і заперечень; 

4) з'ясовує, які обставини визнаються та які заперечуються 

особами, що беруть участь у справі; 

5) пропонує особам, що беруть участь у справі, подати нові докази, 

на які вони посилаються, або витребовує їх за клопотанням особи, що 

подала апеляційну скаргу, або з власної ініціативи; 

6) вирішує інші письмово заявлені клопотання осіб, які беруть 

участь у справі; 

7) вирішує питання про можливість письмового провадження за 

наявними у справі матеріалами у суді апеляційної інстанції; 

8) вирішує інші питання, необхідні для апеляційного розгляду 

справи. 

Після проведення підготовчих дій суддя-доповідач призначає 

справу до апеляційного розгляду. 

Студентам слід звернути увагу на межі  перегляду судом 

апеляційної інстанції рішень, які полягають у наступному: 

а) перегляд рішення здійснюється в межах апеляційної скарги, але 

суд апеляційної інстанції наділений правом вийти за межі доводів 

апеляційної скарги в разі встановлення порушень, допущених судом 

першої інстанції, які призвели до неправильного вирішення справи; 

б)суд апеляційної інстанції може дослідити докази, які не 

досліджувалися у суді першої інстанції, з власної ініціативи або за 

клопотанням осіб, які беруть участь у справі, якщо визнає 

обґрунтованим ненадання їх до суду першої інстанції або 

необґрунтованим відхилення їх судом першої інстанції, а також 

докази, які досліджувалися судом першої інстанції з порушенням 

вимог КАСУ. 

в)суд апеляційної інстанції може встановити нові обставини, якщо 

вони не встановлювалися судом першої інстанції у зв'язку із 

неправильним застосуванням норм матеріального права; 

г)суд апеляційної інстанції не може розглядати позовні вимоги, що 

не були заявлені в суді першої інстанції. 

Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції має бути 

розглянута протягом одного місяця з дня постановлення ухвали про 

відкриття апеляційного провадження, а апеляційна скарга на ухвалу 

суду першої інстанції - протягом п'ятнадцяти днів з дня постановлення 

ухвали про відкриття апеляційного провадження.У виняткових 
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випадках апеляційний суд за клопотанням сторони та з урахуванням 

особливостей розгляду справи може продовжити строк розгляду 

справи, але не більш як на п'ятнадцять днів, про що постановляє 

ухвалу. 

Апеляційний розгляд здійснюється колегією суддів у складі трьох 

суддів за правилами розгляду справи судом першої інстанції з 

урахуванням особливостей, встановлених КАСУ.Після відкриття 

судового засідання і вирішення клопотань осіб, які беруть участь у 

справі, суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі зміст судового 

рішення, що оскаржується, апеляційної скарги та заперечень на 

неї.Для надання пояснень, а також у судових дебатах першій 

надається слово особі, що подала апеляційну скаргу. Якщо апеляційні 

скарги подали обидві сторони, першим дає пояснення позивач. За 

ними дають пояснення і виступають у дебатах особи, які приєдналися 

до апеляційної скарги, а потім - інші особи, які беруть участь у справі. 

Після закінчення перевірки підстав для апеляційного перегляду 

колегія суддів виходить до нарадчої кімнати для ухвалення судового 

рішення. 

Апеляційний розгляд справи може бути також здійснений в 

порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами 

згідно статті 197 КАСУ. 

Розглянувши апеляційну скаргу, суд апеляційної інстанції 

постановляє ухвалу в разі: 

1) залишення апеляційної скарги без задоволення, а судового 

рішення - без змін; 

2) зміни ухвали суду першої інстанції; 

3) скасування судового рішення і постановлення нової ухвали; 

4) скасування судового рішення і залишення позовної заяви без 

розгляду або закриття провадження у справі; 

5) визнання судового рішення нечинним і закриття провадження у 

справі; 

6) скасування ухвали суду, яка перешкоджає подальшому 

провадженню у справі, і направлення справи для продовження 

розгляду до суду першої інстанції; 

7) з усіх процесуальних питань. 

Суд апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної 

скарги може своєю постановою змінити постанову суду першої 

інстанції або прийняти нову постанову, якими суд апеляційної 

інстанції задовольняє або не задовольняє позовні вимоги. 
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Перегляд судових рішень у касаційному порядку є третьою 

інстанцією з розгляду адміністративних справ.Судом касаційної 

інстанції в адміністративних справах є Вищий адміністративний суд 

України. 

Касаційне провадження складається з кількох стадій: 

1) відкриття касаційного провадження; 

2) підготовка справи до касаційного розгляду; 

3) попередній розгляд справи; 

4) касаційний розгляд справи; 

5) судові рішення та їх ухвалення (постановлення). 

Право на касаційне оскарженнярішень суду першої інстанції після 

їх перегляду в апеляційному порядку,  а також судові рішення суду 

апеляційної інстанції повністю або частково, мають сторони та інші 

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

справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та 

обов'язки,  

Ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному 

порядку, а також ухвали суду апеляційної інстанції можуть бути 

оскаржені в касаційному порядку, якщо вони перешкоджають 

подальшому провадженню у справі. Заперечення проти інших ухвал 

можуть бути включені до касаційної скарги на судове рішення, 

ухвалене за наслідками апеляційного провадження. 

Касаційна скарга — це звернення до суду касаційної (вищої) 

судової інстанції з проханням переглянути та скасувати або змінити 

рішення суду першої інстанції після його апеляційного перегляду та 

рішення апеляційної інстанції, які набрали законної сили, внаслідок 

порушення норм матеріального чи процесуального права. 

Касаційна скарга подається в письмівій формі, безпосередньо до 

адміністративного суду касаційної інстанції, протягом двадцяти днів 

після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної 

інстанції, крім випадків, передбачених КАСУ, а в разі складення 

постанови в повному обсязі після проголошення вступної та 

резолютивної частини - з дня складення постанови в повному обсязі. 

Підставами касаційного оскарження є порушення судом норм 

матеріального чи процесуального права. 

У касаційній скарзі зазначаються (ст. 213 КАСУ): 

1) найменування адміністративного суду касаційної інстанції; 

2) ім'я (найменування), поштова адреса особи, яка подає касаційну 

скаргу, та осіб, які беруть участь у справі, а також їх номери засобу 

зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є; 
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3) судові рішення, що оскаржуються; 

4) обґрунтування вимог особи, що подає касаційну скаргу, із 

зазначенням того, у чому полягає порушення норм матеріального чи 

процесуального права; 

5) вимоги особи, що подає касаційну скаргу, до суду касаційної 

інстанції; 

6) у разі необхідності - клопотання особи, що подає касаційну 

скаргу; 

7) перелік матеріалів, які додаються. 

Касаційна скарга може містити клопотання особи про розгляд 

справи за її участю. За відсутності такого клопотання вважається, що 

особа не бажає взяти участь у судовому засіданні суду касаційної 

інстанції. 

Касаційна скарга підписується особою, яка її подає, або її 

представником, який додає оформлений належним чином документ 

про свої повноваження. 

До касаційної скарги додаються документ про сплату судового 

збору, а також копії касаційної скарги відповідно до кількості осіб, які 

беруть участь у справі, та копії оскаржуваних рішень судів першої та 

апеляційної інстанцій. 

Касаційна скарга реєструється у день її надходження до 

адміністративного суду касаційної інстанції та не пізніше наступного 

дня передається судді-доповідачу. 

Отримавши касаційну скаргу, оформлену відповідно до вимог 

статті 213 КАСУ, суддя-доповідач у дводенний строк вирішує питання 

про відкриття касаційного провадження, про що постановляє 

відповідну ухвалу, та витребовує справу, яка має бути надіслана до 

суду касаційної інстанції протягом п'яти днів з дня отримання 

відповідної ухвали. 

Касаційна скарга залишається без руху: 

1) якщо не оформлена відповідно до вимог, встановлених статтею 213 

КАСУ; 

2) якщо вона подана після закінчення строків, встановлених КАСУ, і 

особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього 

строку, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними. 

При цьому протягом тридцяти днів з моменту отримання ухвали про 

залишення касаційної скарги без руху особа має право звернутися до 

суду касаційної інстанції з заявою про поновлення строків або вказати 

інші підстави для поновлення строку. 

Суддя-доповідач відмовляє у відкритті касаційного провадження: 
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1) якщо заявупро поновлення строків не буде подано особою в 

тридцятиденний строк або вказані нею підстави для поновлення 

строку касаційного оскарження визнані неповажними; 

2) незалежно від поважності причини пропуску строку касаційного 

оскарження - у разі, якщо касаційна скарга прокурора, органу 

державної влади, органу місцевого самоврядування чи іншого суб'єкта 

владних повноважень подана після спливу одного року з моменту 

набрання оскаржуваним судовим рішенням законної сили; 

3) справа не підлягає касаційному розгляду у порядку 

адміністративного судочинства; 

4) справа не переглядалася в апеляційному порядку; 

5) є ухвала про закриття касаційного провадження у зв'язку з 

відмовою цієї особи від касаційної скарги на це саме судове рішення; 

6) є ухвала про відмову у задоволенні касаційної скарги цієї особи або 

про відмову у відкритті касаційного провадження за касаційною 

скаргою на це саме судове рішення; 

7) касаційна скарга є необґрунтованою і викладені в ній доводи не 

викликають необхідності перевірки матеріалів справи. 

Касаційна скарга має бути розглянута протягом одного місяця з дня 

одержання судом касаційної інстанції адміністративної справи. 

Межі перегляду судом касаційної інстанції: 

а)суд перевіряє правильність застосування судами першої та 

апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, 

правової оцінки обставин у справі, проте не може досліджувати 

докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не 

були встановлені в судовому рішенні, та вирішувати питання про 

достовірність того чи іншого доказу. 

б) суд переглядає судові рішення судів першої та апеляційної 

інстанцій у межах касаційної скарги, але при цьому може 

встановлювати порушення норм матеріального чи процесуального 

права, на які не було посилання в касаційній скарзі; 

в) суд касаційної інстанції не може розглядати позовні вимоги осіб, 

які беруть участь у справі, що не були заявлені у суді першої інстанції. 

Підготовка справи до касаційного розгляду здійснюється таким 

чином: суддя-доповідач протягом десяти днів після відкриття 

касаційного провадження: 

1) з'ясовує склад осіб, які беруть участь у справі; 

2) надсилає копії ухвали про відкриття касаційного провадження 

особам, які беруть участь у справі, разом з копіями касаційної скарги, 
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інформацією про їхні права та обов'язки і встановлює строк, протягом 

якого можуть бути подані заперечення на касаційну скаргу; 

3) вирішує письмово заявлені клопотання осіб, які беруть участь у 

справі; 

4) вирішує питання про можливість попереднього розгляду справи або 

письмового провадження за наявними у справі матеріалами у суді 

касаційної інстанції; 

5) вирішує питання про зупинення виконання судових рішень, які 

оскаржуються; 

6) вирішує інші питання, необхідні для касаційного розгляду справи. 

Попередній розгляд справи є продовженням стадії підготовки до 

судового розгляду та має бути проведений протягом п'яти днів після 

складення доповіді суддею-доповідачем без повідомлення осіб, які 

беруть участь у справі: суддя-доповідач доповідає колегії суддів про 

обставини, необхідні для ухвалення судового рішення судом 

касаційної інстанції. 

За результатами попереднього розгляду суд касаційної інстанції 

відхиляє касаційну скаргу і залишає рішення без змін, якщо відсутні 

підстави для скасування судового рішення, або скасовує судове 

рішення за наявності підстав, які тягнуть за собою обов'язкове 

скасування судового рішення. 

Після проведення підготовчих дій суддя-доповідач призначає 

справу до касаційного розгляду у судовому засіданні чи у порядку 

письмового провадження за наявними у справі матеріалами, якщо за 

результатами попереднього розгляду не прийнято рішення про 

залишення рішення без змін або його скасування. Справа 

призначається до розгляду у судовому засіданні також, якщо хоч один 

суддя із складу суду дійшов такого висновку.  

Касаційний розгляд справи в порядку письмового провадження за 

наявними у справі матеріалами здійснюється на підставі ст. 222 

КАСУ. 

Касаційний розгляд справи у судовому засіданніздійснюється 

колегією суддів у складі не менше трьох суддів за правилами розгляду 

справи судом першої інстанції з урахуванням встановлених законом 

особливостей: після відкриття судового засідання і вирішення 

клопотань осіб, які беруть участь у справі, суддя-доповідач доповідає 

в необхідному обсязі зміст судових рішень, що оскаржуються, 

касаційної скарги та заперечень на неї; сторони та інші особи, які 

беруть участь у справі, дають свої пояснення.  
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Розглянувши касаційну скаргу, суд касаційної інстанції 

постановляє ухвалу в разі: 

1) залишення касаційної скарги без задоволення, а судових рішень - 

без змін; 

2) скасування судових рішень судів першої та апеляційної 

інстанцій з направленням справи для продовження розгляду або на 

новий розгляд; 

3) зміни ухвали суду першої або апеляційної інстанції; 

4) скасування судових рішень судів першої та апеляційної 

інстанцій і залишення позовної заяви без розгляду або закриття 

провадження; 

5) визнання судових рішень судів першої та апеляційної інстанцій 

такими, що втратили законну силу, і закриття провадження; 

6) скасування судових рішень і постановлення нової ухвали; 

7)з усіх процесуальних питань. 

Суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги 

може своєю постановою змінити постанову суду першої або 

апеляційної інстанції або прийняти нову постанову, якими суд 

касаційної інстанції задовольняє або не задовольняє позовні вимоги. 

Перегляд судових рішень Верховним Судом України є ще однією 

гарантією щодо однакового застосування судами норм права, надає 

можливість виправлення судових помилок. 

Право на звернення про перегляд судових рішень мають сторони та 

інші особи, які беруть участь у справі: 

1) в адміністративних справах після їх перегляду в касаційному 

порядку; 

2) Вищого адміністративного суду України з питань, 

передбачених статтею 171-1 КАСУ (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). 

Не може бути подана заява про перегляд ухвал суду касаційної 

інстанції, які не перешкоджають провадженню у справі. Заперечення 

проти таких ухвал можуть бути включені до заяви про перегляд 

судового рішення, ухваленого за наслідками касаційного 

провадження. 

Заява про перегляд судових рішень в адміністративних справах 

може бути подана в письмовій формі, безпосередньо до Верховного 

Суду України, та виключно з таких підстав: 
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1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції 

одних і тих самих норм матеріального права, що спричинило 

ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних 

правовідносинах; 

2) неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і 

тих самих норм процесуального права - при оскарженні судового 

рішення, яке перешкоджає подальшому провадженню у справі або яке 

прийнято з порушенням правил підсудності справ або встановленої 

законом юрисдикції адміністративних судів; 

3) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція 

якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних 

зобов’язань при вирішенні даної справи судом; 

4) порушення норм матеріального чи процесуального права, що 

призвело до ухвалення Вищим адміністративним судом України 

незаконного судового рішення з питань, передбачених статею 171 -1 

КАСУ; 

5) невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції 

викладеному у постанові Верховного Суду України висновку щодо 

застосування у подібних правовідносинах норм матеріального права. 

Заява про перегляд судових рішень подається протягом трьох 

місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого заявлено 

клопотання про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на 

яке здійснюється посилання на підтвердження підстав для перегляду, 

якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня 

ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява. 

Заява про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої 

пунктом 3 частини першої статті 237 цього Кодексу, подається не 

пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої постановлено 

рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана 

Україною, стало або мало стати відомо про набуття цим рішенням 

статусу остаточного. 

Заява про перегляд судових рішень з підставвстановлення 

міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана 

Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при 

вирішенні даної справи судом може бути подана не пізніше десяти 

днів з дня ухвалення судового рішення, щодо якого заявлено 

клопотання про перегляд. 

Заява про перегляд судового рішення з підставиневідповідності 

судового рішення суду касаційної інстанції викладеному у постанові 

Верховного Суду Українивисновку подається протягом трьох місяців 
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з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подається заява про 

перегляд, або з дня прийняття постанови Верховного Суду України, 

на яку здійснюється посилання на підтвердження підстави перегляду, 

але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про 

перегляд якого подається заява. 

У разі пропущення строку, встановленого частинами першою - 

четвертою цієї статті, з причин, визнаних поважними, суд за 

клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, 

може поновити цей строк у межах одного року з дня ухвалення 

судового рішення, про перегляд якого подається заява. Питання про 

поновлення строку вирішується колегією суддів під час вирішення 

питання про допуск справи до провадження. 

У заяві про перегляд судових рішень зазначаються: 

1) найменування суду, до якого подається заява; 

2) ім'я (найменування), поштова адреса особи, яка подає заяву, та 

осіб, які беруть участь у справі, а також їхні номери засобу зв'язку, 

адреса електронної пошти, якщо такі є; 

3) обґрунтування підстав для перегляду судових рішень; 

5) вимоги особи, яка подає заяву; 

6) у разі необхідності - клопотання; 

7) перелік матеріалів, які додаються. 

Заява підписується особою, яка її подає, або представником особи, 

який додає оформлений належним чином документ про свої 

повноваження. 

До заяви додаються: 

1) копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у 

справі; 

2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву; 

3) копії різних за змістом судових рішень, якщо заява подається з 

підстав неоднакового застосування норм матеріального або 

процесуального права; 

4) копія постанови Верховного Суду України, якщо заява подається 

з підставиневідповідність судового рішення суду касаційної інстанції 

викладеному у постанові Верховного Суду України висновку щодо 

застосування у подібних правовідносинах норм матеріального права; 

5) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої 

визнана Україною, або клопотання особи про витребування копії 

такого рішення в органу, відповідального за координацію виконання 

рішень міжнародної судової установи, якщо її немає у розпорядженні 

особи, яка подала заяву. 



160 

До заяви також додається документ про сплату судового збору. За 

подання і розгляд заяви з підстави 1) неоднакового застосування 

судом касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального 

права - при оскарженні судового рішення, яке перешкоджає 

подальшому провадженню у справі або яке прийнято з порушенням 

правил підсудності справ або встановленої законом юрисдикції 

адміністративних судів, 2) встановлення міжнародною судовою 

установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною 

міжнародних зобов’язань,судовий збір не сплачується. 

Заява про перегляд судового рішення реєструється у день її 

надходження та не пізніше наступного дня передається судді-

доповідачу. 

Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку 

відповідності заяви вимогам КАСУ. У разі встановлення, що заяву 

подано без додержання вимог Кодексу, заявник письмово 

повідомляється про недоліки заяви та строк, протягом якого він 

зобов'язаний їх усунути. 

Заява повертається заявнику, якщо: 

1) заяву подано без додержання вимог статей 239 та 239-
1
 цього 

Кодексу і заявник не усунув її недоліки протягом установленого 

строку; 

2) заяву від імені заявника підписано особою, яка не має 

повноважень на її підписання; 

3) заяву подано від імені особи, яка не має повноважень на ведення 

справи; 

4) є ухвала Верховного Суду України про відмову у допуску 

справи до провадження за наслідками розгляду заяви, поданої у цій 

справі з аналогічних підстав. 

Питання про допуск справи до провадження вирішується суддею-

доповідачем: у разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана 

заява є обґрунтованою, він відкриває провадження, якщо подана заява 

є необґрунтованою, - вирішення питання про допуск справи до 

провадження здійснюється колегією з трьох суддів у складі судді-

доповідача та двох суддів, визначених автоматизованою системою 

документообігу суду додатково. Провадження відкривається, якщо 

хоча б один суддя із складу колегії дійшов висновку про необхідність 

його відкриття. 

Ухвала про відкриття провадження або ухвала про відмову у 

допуску справи до провадження виноситься протягом п’ятнадцяти 

днів з дня надходження заяви або з дня усунення заявником недоліків, 
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а в разі витребування копії рішення міжнародної судової установи, 

юрисдикція якої визнана Україною, - з дня надходження такої копії. 

Розгляд питання про допуск справи до провадження відбувається 

без виклику осіб, які беруть участь у справі. 

За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу суду 

приймається одна з таких постанов: 

про повне або часткове задоволення заяви; 

про відмову у задоволенні заяви. 

Судді, які не погоджуються з постановою, можуть висловити 

окрему думку, що додається до постанови. 

Постанова Верховного Суду України є остаточною і оскарженню 

не підлягає, крім випадку встановлення міжнародною судовою 

установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною 

міжнародних зобов’язань. 

Постанова Верховного Суду України повинна бути виготовлена та 

направлена особам, які беруть участь у справі, не пізніше п'яти днів з 

дня закінчення розгляду справи. 

Студентам слід звернути увагу на обов’язковість судових рішень 

Верховного Суду України, яка полягає у наступному: 

1. Висновок Верховного Суду України щодо застосування норми 

права, викладений у його постанові, прийнятій за результатами 

розгляду справи з підстав неоднакового застосування норм 

матеріального та процесуального права є обов’язковим для всіх 

суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності 

нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. 

2. Висновок щодо застосування норм права, викладений у 

постанові Верховного Суду України, має враховуватися іншими 

судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права. Суд 

має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках 

Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних 

мотивів. 

3. Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, 

установлену законом. 

Постанова або ухвала суду, що набрала законної сили, може бути 

переглянута у зв'язку з нововиявленими обставинами. 

Згідно зі статтею 245 КАСУ підставами для перегляду судового 

рішення за нововиявленими обставинами є: 

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

особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи; 
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2) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, завідомо 

неправдивих показань свідка, завідомо неправильного висновку 

експерта, завідомо неправильного перекладу, фальшивості документів 

або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або 

необґрунтованого рішення; 

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

судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне 

або необґрунтоване рішення; 

4) скасування судового рішення, яке стало підставою для 

прийняття постанови чи постановлення ухвали, що належить 

переглянути; 

5) встановлення Конституційним Судом України 

неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого 

положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення 

суду ще не виконано. 

Студентам необхідно знати, що не належать до нововиявлених або 

не можуть бути ними визнані: 

- обставини, що виникли або змінилися після постановлення 

судового рішення; 

- обставини, на які посилалася особа, яка брала участь у справі, у 

своїх поясненнях у суді першої інстанції, апеляційній або касаційній 

скарзі, але не враховані судом; 

- обставини, які могли бути встановлені судом при виконанні вимог 

принципу змагальності сторін, диспозитивності та офіційного 

з’ясування всіх обставин у справі; 

- обставини, що виникли у зв’язку з прийняттям законів, та інших 

нормативних актів, якими скасовані закон та інші нормативні акти, що 

діяли під час розгляду справи, крім випадків, коли вони пом'якшують 

або скасовують відповідальність фізичної особи. 

Правом подати заяву про перегляд судового рішення, яке набрало 

законної сили, за нововиявленими обставинами наділені особи, які 

брали участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, 

якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи 

обов'язки. 

Заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими 

обставинами може бути подано протягом одного місяця після того, як 

особа, яка звертається до суду, дізналася або могла дізнатися про ці 

обставини. При цьому заява про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами з підстав виявленняістотних для справи 

обставин, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із 
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заявою, на час розгляду справи, може бути подана не пізніше ніж 

через три роки з дня набрання судовим рішенням законної сили. У разі 

якщо така заява подана до адміністративного суду після закінчення 

цього строку, адміністративний суд відмовляє у відкритті 

провадження за нововиявленими обставинами, незалежно від 

поважності причини пропуску цього строку. 

Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими 

обставинами подається в письмовій формі та в ній зазначаються: 

1) найменування адміністративного суду, до якого подається заява 

про перегляд; 

2) ім'я (найменування), поштова адреса особи, яка подає заяву, а 

також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є; 

3) судове рішення, про перегляд якого за нововиявленими 

обставинами подається заява; 

4) обставини, що могли вплинути на судове рішення, але не були 

відомі та не могли бути відомі суду та особі, яка звертається із заявою, 

під час вирішення справи; 

5) обґрунтування з посиланням на докази, що підтверджують 

наявність нововиявлених обставин, та зміст вимог особи, яка подає 

заяву, до суду; 

6) перелік документів та інших матеріалів, які додаються. 

Заява підписується особою, яка її подає, або її представником, який 

додає оформлений належним чином документ про свої повноваження. 

До заяви додаються копії заяви відповідно до кількості осіб, які 

брали участь у справі, та документ про сплату судового збору. 

Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими 

обставинами подається до суду тієї інстанції, який першим допустив 

помилку при вирішенні справи внаслідок незнання про існування цієї 

обставини. 

Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими 

обставинами у разі встановлення вироком суду, що набрав законної 

сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено 

незаконне або необґрунтоване рішення, подається до 

адміністративного суду тієї інстанції, суддею якого він був. 

Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими 

обставинами, що надійшла до адміністративного суду, передається 

судді адміністративного суду. Не пізніше наступного дня після 

надходження заяви до адміністративного суду суддя перевіряє її 

відповідність вимогам статті 248 цього Кодексу і вирішує питання про 

відкриття провадження за нововиявленими обставинами. 
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Відкривши провадження за нововиявленими обставинами, суддя 

надсилає особам, які беруть участь у справі, копії заяви про перегляд і 

призначає дату, час та місце судового засідання, про що повідомляє 

осіб, які беруть участь у справі. 

Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими 

обставинами розглядається судом протягом двох місяців після її 

надходження за правилами, встановленими цим Кодексом для 

провадження у суді тієї інстанції, яка здійснює перегляд. 

Суд може не досліджувати докази стосовно обставин, що 

встановлені у судовому рішенні, яке переглядається за 

нововиявленими обставинами, якщо вони не оспорюються. 

За наслідками провадження за нововиявленими обставинамисуд 

може скасувати постанову чи ухвалу у справі і прийняти нову 

постанову чи ухвалу або залишити заяву про перегляд судового 

рішення за нововиявленими обставинами без задоволення. При 

ухваленні нового судового рішення суд користується повноваженнями 

суду відповідної інстанції. 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 

1.Оскарження судових рішень. 

2.Перегляд судових рішень в апеляційному порядку. 

3.Форма і зміст апеляційної скарги, строки і порядок їх подання.  

4.Перегляд судових рішень в касаційному порядку. 

5. Підстави та порядок перегляду судових рішень за винятковими 

обставинами.  

6.Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.  

7.Поняття і види нововиявлених обставин. 

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО (ПРАКТИЧНОГО) ЗАНЯТТЯ 

1.Оскарження судових рішень. 

2.Перегляд судових рішень в апеляційному порядку. 

3.Форма і зміст апеляційної скарги, строки і порядок їх подання.  

4.Перегляд судових рішень в касаційному порядку. 

5. Підстави та порядок перегляду судових рішень за винятковими 

обставинами.  

6.Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.  

7.Поняття і види ново виявлених обставин. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1.Порядок апеляційного розгляду справи у судовому засіданні. Судові 

рішення та їх ухвалення (постановлення). 

2. Порядок касаційного розгляду справи. Судові рішення та їх 

ухвалення. 

3.Перегляд судових рішень за винятковими обставинами. Звернення зі 

скаргою. Допуск та розгляд скарги. Види судових рішень. 
4.Заява про перегляд рішення за нововиявленими обставинами та 
порядок її подання. Судове рішення за наслідками перегляду за 
нововиявленими обставинами. 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Скласти термінологічний словник до теми. 

2.Виконати тестові завдання: 

1. Шляхом подання якого документа здійснюється апеляційне 

оскарження в адміністративному судочинстві:  

1) апеляції;  

2) заяви про апеляційне оскарження; 

3) заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги; 

4) апеляційної скарги. 

2. Шляхом подання якого документа здійснюється касаційне 

оскарження в адміністративному судочинстві: 

а) апеляції; 

б) заяви про касаційне оскарження; 

в) касаційної скарги; 

г) касації. 

3. Шляхом подання якого документа здійснюється в 

адміністративному судочинстві перегляд Верховним Судом  України 

судових рішень: 

а) апеляційної скарги; 

б) касаційної скарги; 

в) заяви про перегляд судового рішення; 

г) скарги про перегляд судового рішення. 

4. До якого суду подається апеляційна скарга про перегляд судових 

рішень в адміністративних справах в апеляційному порядку: 

а) через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове 

рішення; 

б) безпосередньо до апеляційного адміністративного суду; 

в) через найближчий окружний адміністративний суд; 
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г) за вибором особи, яка подає апеляційну скаргу, - до апеляційного 

адміністративного суду або до суду першої інстанції, який ухвалив 

оскаржуване судове рішення. 

5. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається у 

такий строк: 

а) протягом п’яти  днів з дня її проголошення; 

б) протягом 10 днів з дня подання заяви про апеляційне оскарження; 

в) протягом 10 днів з дня її проголошення, а у разі проголошення 

лише вступної та резолютивної частини, - протягом 10 днів з дня 

отримання копії постанови; 

г) протягом 5 днів з дня отримання копії постанови. 

3. Виконати практичні завдання: 

3.1. Підготувати проект апеляційної скарги. 

3.2. Скласти структурно-логічну схему: «Строки оскарження та 

перегляду судових рішень». 

3.3. Проаналізуйте, які види рішень суду можуть бути предметом 

перегляду за нововиявленими обставинами. 

 

Інформаційні джерела:1-2, 6, 25-27, 32, 43- 48, 50-53, 55, 57, 59,60-

66, 70, 72. 

 

*  *  * 

Тема 15.Виконання судових рішень у справах 

адміністративного судочинства 

 

Основні терміни та поняття: судові рішення, звичайне 

провадження, негайне провадження, виконавчий лист. 

 

Судові рішення — це імперативні процесуальні акти, в яких 

відображається державна воля про процедуру захисту прав, свобод, 

інтересів та встановлення обов’язків учасників процесу, виконання 

яких є обов’язковим на всій території України. 

Залежно від змісту питань, що вирішуються у рішенні, стадії 

провадження, на якій вирішуються ці питання, та від форми 

постановлення, судові рішення поділяються на: 

1) постанови і ухвали; 

2) попередні (поточні), кінцеві та остаточні; 

3) письмові та усні. 

В юридичній літературі залежно від вирішення змісту та обсягів 

вимог постанови і ухвали поділяються на відповідні різновиди. Такий 
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підхід до класифікації судових рішень має велике пізнавальне, 

теоретичне і прикладне значення. 

Отже,постанови бувають: 

1) постанова суду першої інстанції (ст. 162 КАСУ) — нею 

вирішуються вимоги адміністративного позову; 

2) постанова суду апеляційної інстанції (ст. 205 КАСУ) — нею 

одночасно вирішуються вимоги апеляційної скарги і вимоги 

адміністративного позову; 

3) постанова суду касаційної інстанції (ст. 230 КАСУ) — нею 

одночасно вирішуються вимоги касаційної скарги і вимоги 

адміністративного позову; 

4) постанова Верховного Суду України (ст. 242 КАСУ) — нею 

вирішуються вимоги скарги про перегляд рішення, а також можуть 

вирішуватися вимоги адміністративного позову; 

5) постанова щодо частин позовних вимог (ст. 164 КАСУ) — 

приймається судом до закінчення судового розгляду справи за 

клопотанням особи, яка бере участь у справі, якщо з’ясовані судом 

обставини мають можливість без шкоди для справи вирішити частину 

позовних вимог; 

6) додаткова постанова (ст. 168 КАСУ) — приймається судом за 

заявою особи, яка брала участь у справі, чи за власною ініціативою, 

якщо у постанові суду внаслідок недогляду було вирішено не всі 

вимоги адміністративного позову, щодо яких досліджувалися докази, 

або не встановлено способу виконання судового рішення, або не 

вирішено питання про судові витрати. 

Не менш пізнавальне, теоретичне та практичне значення має 

запропонована класифікація ухваладміністративного суду: 

1) ухвала суду будь-якої інстанції (статті 160, 169, 205, 230 КАСУ) 

— нею вирішуються поточні питання процесуального характеру 

стосовно прийнятності заяви чи скарги, суті заявленого клопотання, 

вчинення процесуальної дії, залишення скарги без задоволення та ін.; 

2) ухвала суду апеляційної інстанції (ст. 205 КАСУ) — нею 

вирішуються лише вимоги апеляційної скарги, але не вимоги 

адміністративного позову; 

3) ухвала суду касаційної інстанції (ст. 230 КАСУ) — нею 

вирішуються лише вимоги касаційної скарги, але не вимоги 

адміністративного позову; 

4) додаткова ухвала (ст. 168 КАС України) — постановляється 

судом, якщо у його ухвалі внаслідок недогляду було вирішено не всі 

клопотання, щодо яких досліджувалися докази, або не встановлено 
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способи виконання ухвали, або не вирішено питання про судові 

витрати; 

5) окрема ухвала (статті 166, 208, 203 КАСУ) — спрямована на 

вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли 

порушенню закону, а також у необхідних випадках про притягнення 

до відповідальності осіб, рішення, дії чи бездіяльність яких 

визнаються протиправними. 

Судові рішення залежно від кола питань, які вирішуються, 

повноти їх вирішення та стадії провадження, можна поділити на: 

а) попередні (поточні) судові рішення — ними вирішуються 

частина позовних вимог з клопотаннями особи, яка бере участь у 

справі, або процесуальні питання, що виникають під час руху 

адміністративної справи чи позову. Наприклад, постановлення ухвали 

про залишення позовної заяви без руху чи повернення позовної заяви, 

відкриття провадження у справі. Попередніми (поточними) судовими 

рішеннями провадження у справі не закінчується; 

б) кінцеві судові рішення — ними вирішується спір по суті. 

Кінцеві судові рішення приймаються іменем України негайно після 

закінчення судового розгляду; 

в) остаточні судові рішення — ними вирішується адміністра-

тивний спір по суті, остаточно, і рішення оскарженню у порядку 

провадження не підлягає. Наприклад у деяких «виборчих спорах». 

За формою викладення судові рішення можуть 

бути письмовими або усними. 

У вигляді письмового документа викладаються: 

— усі постанови судів будь-якої інстанції; 

— усі ухвали, що викладаються окремими документами; 

— усі ухвали за результатами розгляду апеляційних та касаційних 

скарг; 

— усі ухвали судів з інших питань, якщо вони постановляються 

поза судовим розглядом. Наприклад постановлення ухвали за судовим 

дорученням (ст. 115 КАСУ). 

Законодавець не встановлює переліку випадків прийняття ухвал в 

усній формі. Але зміст ч. 6 ст. 160 та ч. 2 ст. 165 КАС України дає 

підстави вважати, якщо ухвали постановляються під час судового 

розгляду і законодавцем не встановлена обов’язкова форма ухвали, то 

вони можуть бути, на розсуд суду, як письмові, так і усні. При 

постановленні усної ухвали зміст її фіксується секретарем судового 

засідання у журналі судового засідання та оголошується висновок 

суду і мотиви, з яких суд дійшов такого висновку. 
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Важливе практичне значення має визначення моменту набрання 

законної сили рішенням суду. Законодавством встановлено кілька 

строків і способів визначення моменту набрання законної сили 

судовим рішенням: 

1. Постанова або ухвала суду першої інстанції, якщо інше не 

встановлено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення 

строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, 

якщо таку скаргу не було подано. 

2. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його 

не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної 

скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання 

законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження. 

3. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то 

вважається, що постанова чи ухвала суду не набрала законної сили. 

4. Постанова або ухвала суду апеляційної чи касаційної інстанції 

за наслідками перегляду, постанова Верховного Суду України 

набирають законної сили з моменту проголошення, а якщо їх було 

прийнято за наслідками розгляду у письмовому провадженні, - через 

п'ять днів після направлення їх копій особам, які беруть участь у 

справі. 

6. Ухвали суду, які не можуть бути оскаржені, набирають 

законної сили з моменту постановлення. 

Наслідки набрання законної сили судовим рішенням: 

1. Постанова або ухвала суду, яка набрала законної сили, є 

обов'язковою для осіб, які беруть участь у справі, для їхніх 

правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та 

організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і 

підлягає виконанню на всій території України. 

2. Обставини, які були встановлені постановою, що набрала 

законної сили, в одній адміністративній справі не можуть 

оспорюватися в іншій судовій справі за участю тих самих сторін. 

Питання, пов'язані з виконанням судових рішень в 

адміністративних справах, вирішує суддя адміністративного суду 

одноособово, якщо інше не встановлено КАСУ. 

До питань, пов’язаних з виконанням судових рішень, належать: 

1) про видачу виконавчого листа, про виправлення помилки в 

ньому або визнання його таким, що не підлягає виконанню (ст. 259 

КАСУ); 

2) про видачу дубліката виконавчого листа у разі його втрати (ст. 

260 КАСУ); 
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3) про поновлення пропущеного строку для пред’явлення 

виконавчого листа до виконання (ст. 261 КАСУ); 

4) про примирення сторін у процесі виконання (ст. 262 КАСУ); 

5) про відстрочення і розстрочення виконання, зміну чи 

встановлення способу і порядку виконання судового рішення (ст. 263 

КАСУ); 

6) про заміну сторони виконавчого провадження (ст. 264 КАСУ); 

7) про поворот виконання судового рішення (за ст. 265 КАСУ); 

8) про витребування звіту від суб’єкта владних повноважень про 

виконання судового рішення (ст. 267 КАСУ); тощо. 

Порядок, умови та строковість (негайне) виконання судових 

рішень в адміністративній справі залежить від багатьох чинників, а 

саме:від встановленого законом строку набрання судовим рішенням 

законної сили;від встановленого законом порядку виконання судових 

рішень;від встановлення судом способу, порядку і строку виконання 

судових рішень;від соціального значення, місця і ролі прийнятого 

судового рішення в забезпеченні реалізації та захисту прав, свобод та 

інтересів фізичних і юридичних осіб;від учасників (сторін) в 

адміністративному процесі. 

Виходячи із зазначених умов виконання судових 

рішеньздійснюється у порядку звичайного та негайного провадження. 

Звичайне провадження виконання судових рішень здійснюється за 

загальними правилами добровільно або примусово після набрання 

судовим рішенням законної сили. Звичайне провадження 

застосовується до виконання виключної більшості судових рішень. 

Однак терміновість та швидкоплинність процесів, що відбуваються в 

сфері публічних відносин, особливо адміністративно-правового 

статусу учасників адміністративного процесу, та соціально-політична 

значущість судових рішень вимагають негайного застосування 

виконання рішень адміністративного суду. 

Негайне провадження виконання судових рішень здійснюється ще 

до набрання ними законної сили після постановлення та 

проголошення. Негайне провадження здійснюється за кількома 

підставами: 

— в імперативному порядку у випадках, визначених 

процесуальним законом; 

— в порядку власної ініціативи або звернення особи, яка бере 

участь у справі, щодо негайного виконання судового рішення; 
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— в порядку негайного виконання судового рішення, що набрало 

законної сили з моменту його проголошення і не може бути 

оскаржене; 

— в порядку негайного виконання судового рішення щодо 

забезпечення адміністративного судочинства. 

В імперативному порядку негайно виконуються постанови суду 

про: 

1) присудження виплати пенсій, інших періодичних платежів з 

Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів - 

у межах суми стягнення за один місяць; 

2) присудження виплати заробітної плати, іншого грошового 

утримання у відносинах публічної служби - у межах суми стягнення за 

один місяць; 

3) поновлення на посаді у відносинах публічної служби; 

4) припинення повноважень посадової особи у разі порушення 

нею вимог щодо несумісності; 

5) уточнення списку виборців; 

6) обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання; 

7) усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання; 

8) накладення арешту на активи, що пов'язані з фінансуванням 

тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно 

до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, 

зняття арешту з таких активів та надання доступу до них; 

9) повне або часткове зупинення роботи підприємств, окремих 

виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель, об'єктів, 

споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устаткування, 

транспортних засобів, проведення робіт, у тому числі будівельно-

монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем 

та засобів протипожежного захисту, надання послуг, якщо це 

загрожує життю та/або здоров'ю людей; 

10) постанови суду, прийняті в порядку скороченого 

провадження. 

Суд, який прийняв постанову, за заявою осіб, які беруть участь у 

справі, або з власної ініціативи може ухвалою в порядку письмового 

провадження або зазначаючи про це в постанові звернути до 

негайного виконання постанову: 

1) у разі стягнення всієї суми боргу при присудженні виплати 

пенсій, інших періодичних платежів з Державного бюджету України 

або позабюджетних державних фондів; 
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2) про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї 

діяльності об'єднання громадян; про примусовий розпуск (ліквідацію) 

об'єднання громадян; 

3) прийняту у справах, визначених статею 183-3 КАСУ (за 

зверненням органів фіскальної служби); 

4) про примусове видворення іноземця чи особи без 

громадянства. 

Суд розглядає заяву про звернення постанови до негайного 

виконання в триденний строк у судовому засіданні з повідомленням 

осіб, які беруть участь у справі. Неприбуття у судове засідання осіб, 

які були належним чином повідомлені, не перешкоджає судовому 

розгляду. 

Ухвала суду за результатами розгляду заяви про звернення 

постанови до негайного виконання набирає законної сили з моменту 

проголошення, однак її може бути оскаржено у загальному порядку. 

Спосіб, строки, порядок виконання судових рішень, покладення 

на відповідних  суб'єктів владних повноважень обов'язків щодо 

забезпечення виконання рішенняможуть бути визначені у самому 

судовому рішенніу разі необхідності.  

Судове рішення, яке набрало законної сили або яке належить 

виконати негайно, є підставою для його виконання. 

У разі поновлення судом апеляційної інстанції строку 

апеляційного оскарження одночасно вирішується питання про 

зупинення виконання постанови або ухвали.  

Примусове виконання судових рішень в адміністративних 

справах здійснюється в порядку, встановленому Законом України 

«Про виконавче провадження». 

Звернення судових рішень в адміністративних справах до 

примусового виконання здійснюється в такому порядку: 

1) за кожним судовим рішенням, яке набрало законної сили або 

яке належить виконати негайно, за заявою осіб, на користь яких воно 

ухвалено, чи прокурора, який здійснював у цій справі представництво 

інтересів громадянина або держави в суді, видається один виконавчий 

лист. Якщо судове рішення ухвалено на користь кількох позивачів чи 

проти кількох відповідачів, суд має право видати кілька виконавчих 

листів, точно зазначивши, яку частину судового рішення треба 

виконати за кожним виконавчим листом. Якщо судом було вжито 

заходів щодо забезпечення позову за заявою осіб, на користь яких 

ухвалено судове рішення, суд разом із виконавчим листом видає копії 
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документів, які підтверджують виконання ухвали суду про 

забезпечення позову; 

2)виконавчий лист видається судом першої інстанції або  

апеляційної чи касаційної інстанції, якщо за результатами перегляду 

справи суд залишить прийняте по суті позовних вимог рішення без 

змін, ухвалить нове судове рішення по суті позовних вимог чи змінить 

судове рішення, за умови, що заява особи про видачу виконавчого 

листа надійшла до моменту повернення адміністративної справи до 

суду першої інстанції; 

3)виконавчий лист про стягнення судового збору надсилається 

судом до державних податкових інспекцій. 

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про виконавче 

провадження» виконавче   провадження  як  завершальна  стадія  

судового провадження та примусове виконання рішень інших органів 

(посадових осіб)  - це сукупність дій органів і посадових осіб,  

визначених у Законі України «Про виконавче провадження», що 

спрямовані на примусове виконання рішень судів та  

інших  органів (посадових осіб),  які провадяться на підставах,  в  

межах повноважень та у  спосіб,  визначених  цим  Законом,  іншими  

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього 

Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього 

Закону підлягають примусовому виконанню. 

Учасниками виконавчого провадження є державний виконавець,  

сторони,  представники сторін,  прокурор,  експерти,  спеціалісти,  

перекладачі,    суб'єкти    оціночної    діяльності   -   суб'єкти  

господарювання.  

Сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник. 

Стягувачем є фізична або юридична особа,  на користь чи  в  

інтересах якої видано виконавчий документ. Боржником є фізична або  

юридична особа, визначена виконавчим документом.  

Права та обов’язки учасників виконавчого провадження 

визначені ст. 11-15 Закону України «Про виконавче провадження». 

Невиконання судового рішення тягне за собою кримінальну, 

адміністративну, цивільну, дисциплінарну відповідальність та 

застосування штрафних санкцій. 

Кримінальна відповідальність настає за умисне невиконання 

службовою особою вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що 

набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню, а також 

умисне невиконання службовою особою рішення Європейського суду 

з прав людини (ст. 382 КК). 
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Адміністративна відповідальність настає за залишення посадовою 

особою без розгляду окремої ухвали суду чи окремої постанови судді 

або невжиття заходів до усуненні зазначених у них порушень закону, 

а так само несвоєчасна відповідь на окрему ухвалу суду чи окрему 

постанову судді (ст. 185-6 КУпАП). 

Цивільна відповідальність настає за завдання шкоди невико-

нанням судового рішення, тобто шкода, завдана фізичній або 

юридичній особі незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю 

органу державної влади або органу місцевого самоврядування (ст. 

1173 ЦК), відшкодовується за загальними правилами, встановленими 

цивільним законодавством України. 

Дисциплінарна відповідальність настає за невиконання чи 

неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх 

повноважень, а також за вчинок, який порочить особу як державного 

службовця або дискредитує заклад, установу, підприємство чи 

державний орган, в якому особа працює, в тому числі й за 

невиконання судових рішень. Дисциплінарна відповідальність 

передбачена дисциплінарними статутами, Кодексом законів про 

працю України, іншими законами України. 

Застосування штрафних санкцій за невиконання без поважних 

причин у встановлений державним виконавцем строк рішення, що 

зобов’язує боржника виконати певні дії, які можуть бути виконані 

лише боржником, та рішення про поновлення на роботі, державний 

виконавець виносить постанову про накладення штрафу на боржника. 

У разі повторного невиконання рішення боржником на нього 

накладається штраф у подвійному розмірі.  
 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО (ПРАКТИЧНОГО) ЗАНЯТТЯ 

1.Поняття і види судових рішень. 

2.Набрання судовими рішеннями законної сили.  

3.Поняття та порядок виконання судових рішень.  

4.Звичайне виконання, негайне виконання, примусове виконання. 

5.Виконавче провадження. 

6.Відповідальність за невиконання судових рішень.  

7.Види відповідальності, підстави застосування та їх характеристика. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1.Поняття і види судових рішень.  

2.Набрання судовими рішеннями законної сили.  

3.Поняття та порядок виконання судових рішень.  
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4.Звичайне виконання, негайне виконання, примусове виконання. 

5.Виконавче провадження. 

6.Відповідальність за невиконання судових рішень.  

7.Види відповідальності, підстави застосування та їх характеристика. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Скласти термінологічний словник до теми. 

2.Виконати тестові завдання: 

 

 

1. В залежності від форми форми постановлення, судові рішення 

поділяються на: 

а) постанови і ухвали; 

б) попередні (поточні), кінцеві та остаточні; 

в) письмові та усні; 

г) письмові, окремі та усні. 

2. Постанова, яка виноситься з питань встановлення способу 

виконання судового рішення, називається: 

а) окремою постановою; 

б) додатковою постановою; 

в) постановою щодо частини позовних вимог; 

г) постановою про окремі питання позову. 

3. Ухвала, зміст якої спрямований на вжиття заходів щодо усунення 

причин та умов, що сприяли порушенню закону, називається: 

а) окремою ухвалою; 

б) ухвалою щодо частини процесуальних питань; 

в) додатковою ухвалою; 

г) ухвалою про причини та умови. 

4. Строк розгляду судом заяви про звернення постанови до негайного 

виконання становить:  

а) п’ять днів; 

б) три дні; 

в) сім днів; 

г) 10 днів. 

5. Ухвала суду за результатами розгляду заяви про звернення 

постанови до негайного виконання набирає законної сили: 

а) з моменту виготовлення ухвали; 

б) з моменту отримання ухвали сторонами; 

в) з моменту проголошення, 

г) з моменту надіслання ухвали сторонам. 
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3. Виконати практичні завдання: 

3.1. Скласти структурно-логічну схему «Строки набрання судовими 

рішеннями законної сили». 

3.2. Підготувати проект заяви про поворот виконання судового 

рішення. 

3.3. 10.08.2015 державним виконавцем винесено постанову про 

відкриття виконавчого провадження про стягнення податкового боргу 

з ФОП та надано строк до 17.08.2015 для добровільного виконання.  

17.08.2015 ФОП через відділення банку здійснено оплату податкового 

боргу в повному обсязі, про що повідомлено державного виконавця 

наступного дня, 18.08.2015. Разом з тим, 18.08.2015 ФОП отримано 

від державного виконавця постанову про стягнення виконавчого 

збору, вмотивовану невиконанням рішення суду у встановлений 

строк. Надайте правову консультацію ФОП щодо правомірності 

рішення державного виконавця та перспектив судового оскарження. 

 

Інформаційні джерела:1-2, 6, 25-27, 32, 43- 48, 50-53, 55, 57, 59,60-

66, 70, 72. 

 

*   *   * 

Тема 16. Загальні положення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення 

Основні терміни та поняття:провадження у справах про 

адміністративні правопорушення,  заходи забезпечення провадження, 

підвідомчість справ, предметна підвідомчість, альтернативна 

підвідомчість, територіальна підвідомчість, виключна підвідомчість. 

 

Розгляд і вирішення адміністративних справ, пов’язаних із 

вчиненням адміністративних проступків, та умови і порядок 

притягнення правопорушників до адміністративної відповідальності 

чи застосування до них інших заходів адміністративного примусу 

компетентними органами на основі закону визначається як 

провадження у справах про адміністративні правопорушення. 
Вимоги щодо провадження у справах про адміністративні 

правопорушення передбачені адміністративно-процесуальними 

нормами, основну частину яких містить КУпАП — статті 213-330. 

Разом із тим, деякі адміністративно-процесуальні правовідносини 

регулюються також нормами, які містяться у інших законодавчих 

актах. Наприклад, враховуючи особливості порушень митних правил, 

законодавець у Митному кодексі України закріплює цілу низку норм, 
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що регулюють порядок провадження у справах про порушення 

митних правил (статті 486-506 МКУ).  

Провадження у справах про адміністративні правопорушення — 

це врегульовані нормами права суспільні відносини у формі певної 

сукупності послідовно вчинених процесуальних дій (всіма) 

учасниками процесу щодо розгляду і вирішення справ та виконання 

постанов про накладення адміністративних стягнень в 

адміністративно-деліктній сфері. 
Важливе значення для правильного й об’єктивного вирішення 

справи мають встановлені законами заходи забезпечення провадження 

в справах про адміністративні провадження. 
Заходи забезпечення провадження — це сукупність 

адміністративно-примусових дій уповноважених законом осіб, 

психічного або фізичного впливу з метою припинення 

правопорушень, встановлення особи, забезпечення своєчасного 

розгляду справи та притягнення правопорушника до адміністративної 

відповідальності. 
Заходи забезпечення провадження застосовуються у встановлених 

законом випадках представниками влади, посадовими або 

службовими особами органів внутрішніх справ, посадовими особами 

інших органів адміністративної юрисдикції, членами громадських 

формувань, а також в окремих випадках — й громадянами. 
Під психічним впливом розуміється усна вимога припинити 

правопорушення, попередження про застосування фізичної сили до 

правопорушника, вимога надати документи для перевірки тощо. 
Під фізичним впливом розуміється примусове доставлення або 

затримання особи і утримання у спеціально відведених для цього 

приміщеннях. Як фізичний примус також можуть бути застосовані 

захват руки або частин одягу, зв’язування, а в окремих випадках, 

наприклад, при масових заворушеннях у громадських місцях, на 

стадіонах — й застосування спеціальних засобів: наручників, гумових 

кийків, сльозоточивих речовин, світлозвукових пристроїв 

відволікаючої дії тощо, порядок застосування яких регламентується 

законодавством про міліцію. Застосування заходів фізичного впливу 

відображається в певному процесуальному документі: поясненні, 

рапорті, акті, протоколі про адміністративне затримання чи у 

протоколі про адміністративне правопорушення. 
До заходів забезпечення провадження у справах про ад-

міністративні правопорушення належать: 1) доставлення 

правопорушника (ст. 259 КУпАП); 2) адміністративне затримання 
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(статті 260-263 КУпАП, 507 МКУ); 3) особистий огляд і огляд речей 

(ст. 264 КУпАП); 4) вилучення речей і документів (ст. 265, 265-1 

КУпАП); 5) відсторонення водіїв від керування транспортними засо-

бами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан сп’яніння 

(ст. 266 КУпАП); 6) привід (ст. 268 КУпАП); 
При порушенні митних правил, крім зазначених заходів, 

застосовуються також такі заходи забезпечення провадження: 

витребовування документів, необхідних для провадження у справі про 

порушення митних правил (ст. 510 МКУ); тимчасове вилучення 

товарів, транспортних засобів і документів (ст. 511 МКУ); проведення 

митних обстежень (ст. 513 МКУ); пред’явлення товарів, транспортних 

засобів, документів для впізнання (ст. 514 МКУ); одержання проб та 

зразків для проведення експертизи (ст. 517 МКУ). 
З метою забезпечення законності, всебічного, повного та 

об’єктивного з’ясування обставин справи законодавець досить повно 

визначає права і обов’язки кожного із учасників провадження в 

справах про адміністративні правопорушення. 
Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має 

право:  1) знайомитися з матеріалами справи та давати пояснення у 

справі, що дозволяє особі мати чітке уявлення, за порушення норм 

якого нормативного акта чи за вчинення яких протиправних дій вона 

притягається до адміністративної відповідальності; 2) надавати докази 

своєї невинуватості, брати участь у дослідженні доказів, заявляти 

письмові або усні клопотання, висловлювати власні думки, наводити 

пояснення, визнавати чи не визнавати наведені докази, вимагати 

залучення свідків, якщо вони є, призначення експертизи, 

витребування довідок, документів тощо; 3) виступати рідною мовою і 

користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою 

ведеться провадження; 4) користуватися юридичною допомогою 

адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на 

надання правової допомоги; 5) оскаржувати постанову у справі в 

порядку і строк, встановлені статтями 288 і 289 КУпАП; 

6) відмовитися від підписання протоколу, викласти мотиви своєї 

відмови, а також подати пояснення та зауваження щодо змісту 

протоколу (ч. 3 ст. 256 КУпАП). 
Потерпілий, як і особа, що притягається до адміністративної 

відповідальності, з моменту складання протоколу про адміністративне 

правопорушення, в якому зазначена особа потерпілого, має право: 

1) знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення у справі, 

надавати докази заподіяння моральної, фізичної або майнової шкоди; 
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2) заявляти клопотання про залучення до справи свідків, якщо вони є, 

призначення експертизи, перекладача, витребування довідок, 

документів тощо; 3) користуватися юридичною допомогою адвоката, 

іншого фахівця в галузі права, який за законом має право на надання 

правової допомоги; користуватися послугами перекладача; 

4) оскаржувати постанову в справі в порядку і строк, встановлені 

статтями 288 і 289 КУпАП. 
Законний представник — особа, яка представляє інтереси 

неповнолітнього або особи, що через свої фізичні або психічні вади не 

може сама здійснювати свої права у справах про адміністративні 

правопорушення (батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники), має 

право: 1) представляти інтереси лише особи, яка притягається до 

відповідальності, або потерпілого; 2) знайомитися з матеріалами 

справи, надавати докази у справі, надавати відомості про особу, що 

позитивно її характеризують, висловлювати власні думки щодо 

вчиненого правопорушення чи заподіяння моральної, фізичної або 

майнової шкоди; 3) заявляти клопотання про залучення свідків до 

справи, якщо вони є, призначення експертизи, витребування довідок, 

документів; 4) користуватися юридичною допомогою адвоката, 

іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання 

правової допомоги; користуватися послугами перекладача;5) від імені 

особи, інтереси якої представляє законний представник, приносити 

скарги на рішення органу (посадової особи), який розглядає справу. 
Законний представник зобов’язаний добросовісно представляти 

інтереси неповнолітнього чи особи, яка через свої фізичні або психічні 

вади не може сама здійснювати свої права як особи, що притягається 

до відповідальності, або особи, яка визнана потерпілою.  
Захисник — адвокат, інший фахівець у галузі права, який за 

законом має права на надання правової допомоги особисто чи за 

дорученням юридичної особи має право: 1) знайомитися з 

матеріалами справи, ставити запитання до особи, яка його запросила, 

та інших учасників процесу, брати участь у дослідженні доказів; 

2) заявляти клопотання про залучення до справи свідків, якщо вони є, 

призначення експертизи, витребування довідок та інших документів; 

3) від імені особи, яка його запросила подавати скарги на рішення 

органу (посадової особи), який розглядає справу. 
При здійсненні своїх обов’язків захисник зобов’язаний: 

1) неухильно додержуватися вимог чинного законодавства, 

використовувати всі передбачені законами засоби захисту прав і 

законних інтересів громадян і не має права використовувати свої 
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повноваження на шкоду особі, інтереси якої захищає; 2) відмовитися 

від надання правової допомоги, якщо у розгляді справи бере участь 

посадова особа, з якою захисник перебуває в родинних стосунках, а 

також якщо він у даній справі надає або раніше надавав юридичну 

допомогу особам, інтереси яких суперечать інтересам особи, що 

звернулася з проханням про ведення справи, або якщо брав участь як 

слідчий, особа, що проводила дізнання, прокурор, громадський 

обвинувач, суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, 

представник потерпілого, свідок, перекладач, понятий;3) не 

розголошувати відомості, що становлять предмет таємниці захисту, і 

не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. 
Свідок — особа, про яку є дані, що їй відомі які-небудь обставини, 

що підлягають установленню у даній справі, має право: 1) давати 

пояснення рідною мовою і користуватися послугами перекладача, 

якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; 2) давати 

пояснення в письмовій або усній формі; 3) на відшкодування витрат, 

пов’язаних зі з’явленням до органу чи до посадової особи, які 

розглядають справу; 4) на збереження середнього заробітку за місцем 

роботи за час відсутності, пов’язаної з викликом для надання показань 

(ст. 275 КУпАП). 
Свідок зобов’язаний з’явитися на виклик органу (посадової особи), 

у провадженні якого перебуває справа про адміністративне 

провадження, в зазначений час, дати правдиві показання. 
Експерт — особа, яка є спеціалістом у галузі науки, техніки, 

культури, інших галузей, що володіє необхідними знаннями. Експерт 

призначається органом (посадовою особою), в провадженні якого 

перебуває справа про адміністративне правопорушення. Експерт має 

право: 1) знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмета 

експертизи, необхідних йому для надання відповіді на поставлені 

запитання; 2) заявляти клопотання про надання йому додаткових ма-

теріалів, необхідних для дачі висновку; 3) з дозволу органу (посадової 

особи), в провадженні якого перебуває справа про адміністративне 

правопорушення, ставити особі, яка притягається до відповідальності, 

потерпілому, свідкам запитання, що стосуються предмета експертизи; 

4) бути присутнім при розгляді справи; 5) на відшкодування витрат, 

пов’язаних з явкою до органу (до посадової особи), в провадженні 

якого перебуває справа про адміністративне правопорушення; 6) за 

ним зберігається середній заробіток за місцем роботи за час 

відсутності, пов’язаної з явкою до органу (до посадової особи), в 
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провадженні якого перебуває справа про адміністративне 

правопорушення. 
Експерт зобов’язаний з’явитися на виклик органу (посадової особи) 

і дати об’єктивний висновок у поставлених перед ним питаннях. 
Перекладач — особа, яка вільно володіє мовою, на якій спілкується 

особа, що притягається до адміністративної відповідальності, або 

потерпілий чи інші учасники у справі. Він призначається органом 

(посадовою особою), у провадженні якого перебуває справа про 

адміністративне правопорушення. Перекладачем може бути 

запрошена особа, яка володіє сурдоперекладом. Перекладач має право 

на відшкодування витрат, пов’язаних з явкою до органа (посадової 

особи), у провадженні якого перебуває справа про адміністративне 

правопорушення, а також на збереження заробітної плати у зв’язку з 

явкою до слухання справи. 
Перекладач зобов’язаний: з’явитися до органу (посадової особи) і 

зробити повно й точно доручений йому переклад. 
Законодавством України закріплена єдина система органів, 

уповноважених розглядати і вирішувати справи про адміністративні 

правопорушення та накладати на винних осіб адміністративні 

стягнення.  

Згідно зі ст. 213 КУпАП справи про адміністративні право-

порушення розглядаються: 1) адміністративними комісіями при 

виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад; 

2) виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад; 

3) районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними 

судами; 4) органами внутрішніх справ, органами державних інспекцій 

та іншими органами (посадовими особами), уповноваженими на те 

КУпАП. 

Студентам слід звернути увагу, що за приписами ст. 221-1 КУпАП 

місцеві господарські   та  адміністративні  суди,  апеляційні  

суди,  вищі  спеціалізовані  суди   та   Верховний   Суд   України також 

можуть розглядати справи про адміністративні правопорушення. 

Відповідно до ст. 214 КУпАП розмежування компетенції органів, 

уповноважених розглядати справи  про адміністративні 

правопорушення, зводиться до наступного: адміністративні  комісії  

при  виконавчих  органах сільських, селищних,  міських  рад  

вирішують  усі справи про адміністративні правопорушення,  за  

винятком  віднесених  цим Кодексом до відання  

інших органів (посадових осіб); виконавчі  комітети  сільських,  

селищних, міських рад, судді районних, районних у місті, міських чи 
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міськрайонних судів, органи  внутрішніх  справ, органи державних 

інспекцій та інші уповноважені органи (ст. 213 КУпАП) розглядають 

справи про адміністративні правопорушення, віднесені цим Кодексом 

до їх відання. 
Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення 

регламентується: щодо адміністративних комісій при виконавчих 

органах сільських, селищних, міських рад – ст. 218 КУпАП; щодо 

виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад – ст. 219 

КУпАП; щодо районних, районних у місті, міських чи міськрайонних 

судів – ст. 221 КУпАП; щодо органів внутрішніх справ, органів дер-

жавних інспекцій, інших органам, визначеним КУпАП та іншими 

законами України, їх посадових осіб – ст. 222-244
19

; щодо місцевих 

господарських   та  адміністративних судів,  апеляційних судів,  

вищих  спеціалізованих  судів   та   Верховного   Суду   України -  

ст. 221-1 КУпАП. 

Підвідомчість — це розмежування компетенції в системі відносин 

між різними органами адміністративно-деліктної юрисдикції щодо 

розгляду і вирішення справ про адміністративні правопорушення на 

підставі і у межах закону та притягнення винуватих осіб до 

адміністративної відповідальності. 
Залежно від ознак правопорушення (об’єкта, характеру вчиненого 

правопорушення, місця його вчинення тощо) можна визначити такі 

види підвідомчості: 
1) предметна підвідомчість, яка визначається за об’єктивними 

ознаками (об’єкт, об’єктивна сторона) вчиненого правопорушення з 

урахуванням галузевої сфери публічних правовідносин. За цими 

ознаками розмежовуються повноваження кожної ланки системи 

органів і кожного органу зокрема щодо розгляду справ про 

адміністративні правопорушення; 
2) територіальна підвідомчість, яка визначається місцем вчинення 

правопорушення або місцем постійного проживання чи перебування 

правопорушника. За загальним правилом, абсолютна більшість 

правопорушень розглядається уповноваженими органами за місцем 

вчинення правопорушення; 
3) виключна підвідомчість, яка визначається тим, що розгляд 

певних справ про адміністративні правопорушення належить 

виключно до одного органу адміністративно-деліктної юрисдикції. 

Наприклад, справи про порушення законодавства про працю (статті 

41-41); дрібне викрадення чужого майна (ст. 51); виробництво, 

заготівля, реалізація сільськогосподарської продукції, що містить 
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хімічні препарати понад гранично допустимі рівні концентрації (ст. 

42) та інші підвідомчі тільки суду; 
4) альтернативна підвідомчість, яка визначається тим, що розгляд 

певних справ віднесено до компетенції кількох 

органів адміністративної юрисдикції. Наприклад, порушення правил 

охорони і використання пам’яток (ст. 92), порушення правил охорони 

електричних мереж (ст. 99), потрава посівів (ст. 104) та інші можуть 

розглядатися як адміністративними комісіями при виконавчих органах 

сільських, селищних, міських рад, так і виконавчими комітетами 

сільських, селищних, міських рад.  

 

ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 

1.Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні 

правопорушення.  

2. Вимоги щодо провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

3.Права та обов’язки осіб, які беруть участь у провадженні в справах 

про адміністративні правопорушення. 

4.Органи (посадові особи), які розглядають справи про 

адміністративні правопорушення, їх компетенція.  

5.Поняття підвідомчості справ про адміністративні правопорушення, її 

значення та види. 

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО (ПРАКТИЧНОГО) ЗАНЯТТЯ 

1.Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні 

правопорушення.  

2. Вимоги щодо провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

3. Права та обов’язки осіб, які беруть участь у провадженні в справах 

про адміністративні правопорушення. 

4. Органи (посадові особи), які розглядають справи про 

адміністративні правопорушення, їх компетенція.  

5. Поняття підвідомчості справ про адміністративні правопорушення, 

її значення та види. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення: поняття, види та характеристика. 

2. Права та обов’язки осіб, які беруть участь у провадженні в справах 

про адміністративні правопорушення. 
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3. Органи (посадові особи), які розглядають справи про 
адміністративні правопорушення, їх компетенція. 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Скласти термінологічний словник до теми. 

2.Виконати тестові завдання: 

1.Хто із зазначених представників влади не уповноважений 

розглядати справи про адміністративні правопорушення:  

а) прокурор; 

б) суд; 

в) начальник органу внутрішніх справ;  

г) державний інспектор з нагляду у сфері пожежної та техногенної 

безпеки.  

2. Справи про притягнення до адміністративної відповідальності 

неповнолітніх розглядаються:  

а) органами внутрішніх справ;  

б) судом; 

в) посадові та службові особи органів прокуратури 

г) органами опіки та піклування. 

3. Якщо в результаті вчинення адміністративного правопорушення 

заподіяно майнову шкоду, то під час розгляду справи вирішити 

питання про відшкодування винним шкоди незалежно від її розміру 

мають право:  

а) посадові та службові особи органів прокуратури;  

б) судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів; 

в) органи внутрішніх справ;  

г) виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. 

4. Обставиною, що виключає провадження в справі про 

адміністративне правопорушення є недосягнення особою на момент  

вчинення  адміністративного правопорушення: 

а) вісімнадцятирічного віку; 

б) чотирнадцятирічного віку; 

в) шістнадцятирічного віку; 

г) п’ятнадцятирічного віку. 

5. За наявності обставин, що виключають провадження в справі про 

адміністративне правопорушення, провадження: 

а) не може бути розпочато; 

б) не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю; 

в) підлягає зупиненню; 

г) підлягає закриттю. 



185 

3. Виконати практичні завдання: 

3.1. Скласти структурно-логічну схему: «Види підвідомчості 

адміністративних справ», до якої включити конкретні приклади, 

користуючись КУпАП, Митним кодексом України. 

3.2. Оцініть правомірність дій суб’єкта владних повноважень, який 

при складенні протоколу про адміністративне правопорушення 

заборонив потерпілому користуватися послугами фахівця у галузі 

права. Відповідь обґрунтуйте письмово, з посилання на конкретні 

норми права. 

 

Інформаційні джерела: 1, 3, 26, 27, 44, 49, 59, 56, 58 -59, 60-66, 72. 

 

 

* * * 

Тема 17. Провадження в справах про адміністративні 

правопорушення 

Основні терміни та поняття:  стадії провадження у справах про 

адміністративні правопорушення, протокол про адміністративне 

правопорушення, постанова у справі про адміністративне 

правопорушення, зупинення виконання постанови, накладення 

адміністративного стягнення. 

 

Провадження в справах про адміністративні правопорушення 

становить собою систему правовідносин, які складаються на основі 

процесуальної діяльності органів (посадових осіб), уповноважених 

розглядати індивідуальні адміністративні справи з приводу 

притягнення до адміністративної відповідальності осіб, у діях яких є 

ознаки адміністративного правопорушення. 
Основними завданнями провадження в справах про адміністративні 

правопорушення згідно зі ст. 245 КУпАП є: своєчасне, всебічне, повне 

і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи; вирішення її в точній 

відповідності до закону; забезпечення виконання винесеної 

постанови; виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню 

адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, 

виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності. 
Своєчасність з’ясування обставин кожної справи вимагає від 

уповноваженого органу (посадової особи) розглянути справу в строки, 

встановлені законом. Пропущення, наприклад, загального строку 

притягнення до адміністративної відповідальності, встановленого ст. 

38 КУпАП, тягне за собою уникнення правопорушником від 
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адміністративного стягнення, породжує вседозволеність, закладає у 

свідомість правопорушника та оточуючих його осіб ілюзію про 

безкарність протиправних дій, сприяє вчиненню інших 

правопорушень.  

Всебічне, повне й об’єктивне з’ясування обставин справи вимагає 

від уповноваженого органу (посадової особи) повного дослідження 

доказів, на основі яких встановлюється наявність чи відсутність 

адміністративного правопорушення, винність даної особи в його 

вчиненні (ст. 251 КУпАП), всебічної й неупередженої оцінки цих 

доказів (ст. 252 КУпАП), встановлення наявності обставин, що 

пом’якшують (ст. 34 КУпАП) чи обтяжують (ст. 35 КУпАП) 

відповідальність, з’ясування, чи заподіяно майнову шкоду вчиненим 

правопорушенням, чи є можливість передати матеріали справи на 

розгляд громадських організацій або звільнити від відповідальності 

через малозначність правопорушення (статті 21, 22 КУпАП). 
Вирішення справи в точній відповідності до закону вимагає від 

уповноваженого органу (посадової особи) розгляду справи на 

підставах, у спосіб  та відповідно до повноважень; в установлені 

строки і за місцем розгляду справи; застосування стягнення в межах, 

передбачених законом. У разі порушення цих вимог постанова у 

справі підлягає скасуванню, а справа направляється на новий розгляд 

за підвідомчістю, якщо дозволяє строк, встановлений ст. 38 КУпАП. 
Забезпечення виконання постанови у справі здійснюється органом 

(посадовою особою), який виніс постанову шляхом звернення її до 

виконання (ст. 299 КУпАП) та здійсненням контролю за виконанням 

постанови. 
Загальними принципами, за якими розглядаються справи про 

адміністративні правопорушення, є верховенства права, принципи 

законності, захисту інтересів держави і особи, публічності, 

об’єктивної істини, гласності й відкритості процесу.  

Разом із тим, провадженню у справах про адміністративні 

правопорушення властиві специфічні принципи: 
1) принцип розгляду справ на засадах рівності громадян (ст. 248 

КУпАП) перед законом і органом (посадовою особою), який розглядає 

справу незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 

інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, мови та інших обставин. Його 

специфічність виявляється у рівності громадян перед законом і 

органами, який розглядає справу, а не в рівності усіх учасників 

провадження. Згідно з цим принципом при розгляді справи про 
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адміністративні правопорушення зберігаються державно-владні 

відносини, що, власне, притаманні всій управлінській системі в 

публічній сфері; 
2) принцип швидкого та економічного розгляду справ про 

адміністративні правопорушення, специфічність яких обумовлена 

властивістю управлінської діяльності щодо оперативного вирішення 

постановлених завдань. 
У літературі є різні підходи щодо кількості та назви стадій 

провадження про адміністративні правопорушення. Наприклад, В. Б. 

Авер’янов, Ю. П. Битяк, О. М. Бандурка, М. М. Тищенко, О. В. 

Кузьменко вказують на чотири стадії провадження в справах про 

адміністративні правопорушення, а саме: 1) порушення справи про 

адміністративне правопорушення; 2) розгляд справи про 

адміністративне правопорушення й винесення у справі постанови; 3) 

оскарження постанови; 4) виконання постанови. В. К. Колпаков у 

підручнику «Адміністративне право України» вказує п’ять стадій, а у 

монографії «Адміністративно-деліктний правовий феномен» — шість 

стадій. 
Виходячи зі змісту і структури процесуальної частини КУпАП 

(глави 19, 22, 23, 24, 25-33) можна дійти висновку про наявність таких 

стадій провадження у справах про адміністративні правопорушення: 

1) відкриття справи про адміністративне правопорушення; 2) розгляд 

справи про адміністративне правопорушення; 3) винесення постанови 

у справі про адміністративне правопорушення; 4) перегляд постанови 

у справі про адміністративне правопорушення; 5) виконання 

постанови у справі про адміністративне правопорушення. 
 Відкриття справи про адміністративне правопорушення є 

початковою стадією провадження у справах про адміністративні 

правопорушення (проступки). Приводів до порушення справи в 

КУпАП законодавець не визначає. Але виходячи з теорії процесу 

приводами порушення справи слід вважати одержання 

уповноваженими особами будь-якої інформації про діяння, що мають 

ознаки проступку. Такою інформацією може бути: 1) безпосереднє 

виявлення адміністративного проступку уповноваженою особою; 

2) заяви громадян, повідомлення представників громадськості, 

установ, організацій, засобів масової інформації в пресі, по радіо, 

телебаченню, інші повідомлення; 3) повідомлення про вчинення 

правопорушення, отримані від інших правоохоронних та контрольно-

наглядових органів; 4) повідомлення про вчинення правопорушення, 
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отримані від митних, прикордонних та правоохоронних органів 

іноземних держав, а також міжнародних організацій тощо. 
Ознаками адміністративного проступку з огляду на зміст ст. 9 

КУпАП є: 1) виключно діяння, тобто дія, яку вчинила особа, чи без-

діяльність, коли особа зобов’язана була вчинити певну дію, але не 

вчинила її. Ніякі думки, бажання, інші психічні вияви не можуть бути 

ознакою адміністративного проступку; 2) протиправність, яка 

виражається в забороні нормами матеріального права певних діянь і 

випливає з того, що особа здійснює заборонену законодавством дію 

або не здійснює тих дій, які необхідно здійснити; 3) винність, яка 

виражається у власному ставленні особи до свого діяння і його 

наслідків; 4) адміністративна караність, яка виражається у 

призначенні стягнення, передбаченого законом за вчинення кон-

кретного правопорушення; 5) об’єкт посягання, на який спрямовані 

діяння, - на державний чи громадський порядок, власність, права і 

свободи громадян, на встановлений порядок управління; 

6) антигромадська спрямованість, яка виражається ступенем 

суспільної небезпеки. 
Про вчинення адміністративного правопорушення складається 

протокол уповноваженими на те особами, перелік яких визначено ст. 

255 КУпАП, ст. 490 МКУ, ст. 13 Закону України «Про державне 

регулювання ринку цінних паперів в Україні», ст. 47 Закону України 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення», ст. 29 Закону України «Про приватизацію державного 

майна», тощо.  
Відповідно до вимог ст. 256 КУпАП у протоколі про 

адміністративне правопорушення  зазначаються:  

-дата і місце його складення,  

-посада, прізвище, ім'я,  по  батькові особи,  яка склала протокол;  

-відомості про особу, яка притягається до адміністративної 

відповідальності (у разі її виявлення);  

-місце, час  вчинення і суть адміністративного правопорушення;  

-нормативний акт,  який  передбачає  відповідальність  за  дане 

правопорушення;  

-прізвища,  адреси  свідків  і  потерпілих,  якщо вони є; пояснення 

особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші 

відомості,  необхідні  для  вирішення справи;  

- розмір матеріальної   шкоди,   якщо правопорушенням її 

заподіяно. 
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Протокол  підписується особою, яка його склала, і особою, яка 

притягається  до  адміністративної відповідальності; при наявності  

свідків  і  потерпілих  протокол  може бути підписано також і цими  

особами.  

     У  разі  відмови  особи, яка притягається до адміністративної  

відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис 

про    це.    Особа,    яка   притягається   до   адміністративної 

відповідальності,  має  право  подати  пояснення і зауваження щодо  

змісту  протоколу,  які  додаються  до протоколу, а також викласти 

мотиви свого відмовлення від його підписання. 

При   складенні   протоколу   особі,   яка   притягається  до  

адміністративної  відповідальності,  роз'яснюються  його  права  і  

обов'язки,  про що робиться відмітка у протоколі. 

Одержавши матеріали справи про адміністративне 

правопорушення, конкретний компетентний орган (посадова особа) 

адміністративної юрисдикції, що визначені у статтях 218-244 КУпАП, 

ст. 386 МКУ, іншими законами України, здійснює офіційне вирішення 

справи та дає правову оцінку діям правопорушника. 

На цій стадії орган (посадова особа) вивчає: протокол про 

адміністративне правопорушення; пояснення особи, що притягається 

до адміністративної відповідальності; пояснення потерпілих, свідків, 

якщо вони є; висновки експерта, спеціаліста, показання технічних 

приладів, речові докази; протоколи про вилучення речей і документів 

та інші матеріали, що містяться у справі.  

Справа про адміністративне правопорушення розглядається 

відкрито, крім випадків, коли це суперечить інтересам охорони 

державної таємниці (ст. 249 КУпАП). Справа здебільшого 

розглядається за місцем вчинення правопорушення (ст. 276 КУпАП). 

За місцем проживання порушника розглядаються справи, які 

підвідомчі адміністративним комісіям. 
Загальний строк розгляду справи повинен становити не більше  

п’ятнадцяти днів з дня одержання органом (посадовою особою), 

правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне 

правопорушення та інших матеріалів справи (ст. 277 КУпАП), а деякі 

правопорушення розглядаються й в більш скорочені строки.  

У процесі розгляду справи орган (посадова особа) зобов’язаний 

встановити причини та умови, що сприяли вчиненню 

правопорушення, та внести до відповідних органів пропозиції про 

вжиття заходів щодо усунення цих причин і умов. Про вжиті заходи 
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протягом місяця з дня надходження пропозиції повинно бути 

повідомлено орган (посадову особу), який вніс пропозицію. 
Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, орган 

(посадова особа) відповідно до ст. 283 КУпАП виносить одну із таких 

постанов: 1) про накладення адміністративного стягнення; 2) про 

застосування заходів впливу, передбачених ст. 24 КУпАП; 3) про 

закриття справи. 
Про порушення митних правил митний орган або суд, що розглядає 

справу, виносить одну з таких постанов (ст. 527 МКУ): 1) про 

проведення додаткової перевірки; 2) про накладення 

адміністративного стягнення; 3) про закриття провадження у справі. 

Отже, специфіка суспільних відносин у сфері митної справи накладає 

відбиток й на розгляд правопорушень у цій сфері. 
Зміст постанови та її форму врегульовано ст. 283 КУпАП.  

Перегляд постанови у справі про адміністративне правопорушення 

є важливою гарантією захисту прав, свобод та інтересів як особи, що 

притягається до адміністративної відповідальності, так й потерпілої 

сторони.  

Право на оскарження постанови про адміністративне правопору-

шення мають: особа, щодо якої винесено постанову; потерпілий; їх 

законні представники та за їх дорученням захисник шляхом подання 

скарги. Закон не встановлює обов’язкової форми та змісту скарги.  
Порядок оскарження постанови та подання скарги на постанову у 

справі про адміністративне провадження врегульовано ст. 288 

КУпАП, у справах про порушення митних правил — ст. 529 МКУ).  
Постанова про накладення адміністративного стягнення є 

обов’язковою для виконання державними і громадськими органами, 

підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм 

власності, посадовими особами та громадянами. 
Виконання постанови про накладення адміністративного 

стягнення- є завершальною стадією провадження у справах про 

адміністративні правопорушення, зміст якої полягає в практичній 

реалізації обмежень особистого, морального і матеріального 

характеру, передбачених призначеним правопорушнику стягненням. 
На відміну від рішень інших видів судочинства, які, за загальним 

правилом, підлягають виконанню після закінчення строку 

апеляційного та касаційного оскарження, постанова про накладення 

адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її 

винесення, якщо інше не встановлено КУпАП та іншими законами 

України (ст. 299 КУпАП). 
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У разі оскарження постанови про накладення адміністративного 

стягнення особою, щодо якої її винесено, потерпілим, їх законними 

представниками чи за їх дорученням захисником, або прокурором, її 

виконання здійснюється після залишення скарги без задоволення. Це 

правило не поширюється на випадки накладення стягнення у вигляді 

попередження, а також коли штраф стягнуто на місці вчинення 

адміністративного правопорушення, оскільки попередження 

вважається виконаним з моменту оголошення постанови, а штраф — з 

моменту його стягнення і видання установленого зразка відповідного 

документа. 
Постанова про накладення адміністративного стягнення має 

бути звернута до виконання органом (посадовою особою), який виніс 

постанову. 
Зміст звернення постанови до виконання становить певну 

діяльність органу (посадової особи), який виніс конкретну постанову і 

складається з наступного:1) своєчасне надсилання постанови органу-

виконавцю; 2) здійснення контролю за виконанням постанови про на-

кладення адміністративного стягнення; 3) вирішення інших питань — 

відстрочка виконання, припинення виконання, давність виконання 

постанови тощо. 

Правила виконання постанов у справах про адміністративні 

правопорушення регламентовані розділом V «Виконання постанов 

про накладення адміністративних стягнень» КУпАП. 
 

ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 

1.Завдання та принципи провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

2. Поняття та відкриття справи про адміністративне правопорушення.  

3. Протокол про адміністративне правопорушення, його зміст. Особи, 

які мають складати протокол про адміністративні правопорушення, їх 

повноваження.  

4. Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення.  

5. Види, форма та зміст постанов у справі. 
 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО (ПРАКТИЧНОГО) ЗАНЯТТЯ 

1.Завдання та принципи провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

2. Поняття та відкриття справи про адміністративне правопорушення.  
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3. Протокол про адміністративне правопорушення, його зміст. Особи, 

які мають складати протокол про адміністративні правопорушення, їх 

повноваження.  

4. Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення.  

5. Види, форма та зміст постанов у справі. 

6. Порядок і строки оскарження постанови у  справі про 

адміністративне правопорушення та її виконання. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1.Порядок розгляду справи. 

2.Перегляд постанови у справі про адміністративне правопорушення.  

3.Порядок і строки оскарження постанови у  справі про 

адміністративне правопорушення.  

4.Зупинення постанови. 

5.Звернення постанови у справі про адміністративне правопорушення 

до виконання та строки звернення до виконання.  

6.Особи, уповноважені здійснювати виконання постанови про 

адміністративне правопорушення.  

7.Порядок виконання постанови про накладення стягнення у вигляді: 

попередження, штрафу, про оплатне вилучення предмета, 

конфіскацію предмета і грошей, про позбавлення спеціального права, 

про застосування громадських та виправних робіт, про застосування 

адміністративного арешту, про відшкодування майнової шкоди. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

1.Скласти термінологічний словник до теми. 

2.Виконати тестові завдання: 

1.Протокол  про  адміністративне  правопорушення,  у  разі його 

оформлення,  складається:  

а) в одному екземплярі; 

б) кількість екземплярів КУпАП не регламентована; 

в) у  двох  екземплярах,  один  з  яких під розписку  вручається  особі,  

яка притягається до адміністративної відповідальності; 

г) в одному екземплярі, а за бажанням правопорушника - у  двох  

екземплярах,  один  з  яких під розписку  вручається  особі,  яка 

притягається до адміністративної відповідальності. 

2. Якщо при розгляді справи орган (посадова особа) прийде висновку, 

що під час порушення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення є ознаки кримінального правопорушення, то він 

передає матеріали справи:  
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а) прокурору або органу досудового розслідування;  

б) районному, районному у місті, міському чи міськрайонному суду; 

в) органам внутрішніх справ;  

г) адміністративним комісіям. 

3. Стадіями провадження у справах про адміністративні 

правопорушення є: 

а) відкриття справи про адміністративне правопорушення; розгляд 

справи про адміністративне правопорушення; винесення постанови у 

справі про адміністративне правопорушення; перегляд постанови у 

справі про адміністративне правопорушення; виконання постанови у 

справі про адміністративне правопорушення; 

б) розгляд справи про адміністративне правопорушення; винесення 

постанови у справі про адміністративне правопорушення; перегляд 

постанови у справі про адміністративне правопорушення; виконання 

постанови у справі про адміністративне правопорушення; 

в) відкриття справи про адміністративне правопорушення; розгляд 

справи про адміністративне правопорушення; винесення постанови у 

справі про адміністративне правопорушення; перегляд постанови у 

справі про адміністративне правопорушення; 

г) винесення постанови у справі про адміністративне 

правопорушення; перегляд постанови у справі про адміністративне 

правопорушення; виконання постанови у справі про адміністративне 

правопорушення. 

4. Складення протоколу про адміністративне правопорушення 

відбувається на такій стадії: 

а) стадії виконання постанови; 

б) стадії перегляду постанови; 

в) стадії відкриття справи про адміністративне правопорушення;  

г) стадії розгляду справи про адміністративне правопорушення; 

5. Направлення рішення особі, яка вчинила правопорушення, 

характерно для такої стадії: 

а) відкриття справи про адміністративне правопорушення; 

б) розгляду справи про адміністративне правопорушення;  

в) винесення постанови у справі про адміністративне 

правопорушення;  

г) перегляду постанови у справі про адміністративне правопорушення; 

3.Виконати практичні завдання: 

3.1. За правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху, зафіксоване в автоматичному режимі 01.09.2015, суб’єктом 

владних повноважень 03.09.2015 винесено постанову про притягнення 
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громадянина Б. до адміністративної відповідальності. Дізнавшись про 

постанову лише 04.11.2015 внаслідок перебування за кордоном,  

громадянин Б. разом із громадянином М., яким фактично вчинено 

порушення правил дорожнього руху, звернулись до адвоката за 

юридичною допомогою. Оцініть ситуацію з точки зору адвоката та 

письмово надайте правову консультацію. 

3.2. Підготуйте проект протоколу про вчинення адміністративного 

правопорушення. 

 

Інформаційні джерела: 1, 3, 26, 27, 44, 49, 59, 56, 58 -59, 60-66, 72. 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ 

ВИКОНАННЯ 

 

Ця група завдань носить науково-дослідницький характер, 

спонукає до якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів, 

рекомендована тим з них, хто опанував базовий зміст навчальної 

програми і має здібності та інтерес до такої роботи. Ці завдання 

складають варіативну частину модуля і їх виконання заохочується 

додатковою сумою балів. 

 

Перелік індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів: 

1.Написання і захист наукового реферату з визначеної проблеми. 

2.Підготовка презентацій з визначених питань. 

3.Підготовка матеріалів власних досліджень до участі в науковій 

конференції. 

4.Участь у роботі правничого дискусійного клубу «Феміда» 

(підготовка доповіді, участь у дебатах, оформлення стінгазети). 

5.Участь у роботі наукового гуртка «Ін Юре» (підготовка та захист 

матеріалів наукового реферату на засіданні гуртка). 

6.Підготовка публікації в наукових виданнях. 

 

 

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань 

для самостійної роботи студентів 
Рекомендована тематика презентацій: 

Модуль 1. Загальна частина Модуль 2. Особлива частина 
1. Види адміністративних 1. Учасники адміністративних 
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процесуальних відносин, їх 

наукове обґрунтування та 

дискусійне обговорення. 
2. Види суб’єктів 

адміністративного 

процесуального права.  
3. Структура адміністративного 

процесу, її поняття та 

елементи. 
4. Поняття доказів та їх 

класифікація. 
5. Види процесуальних строків. 

 

проваджень в сфері управління, 

їх повноваження, права і 

обов’язки. 
2. Пропозиція, заява, скарга як 

види звернення громадян. 
3. Система адміністративних 

судів та їх повноваження. 
4. Категорії публічно-

правових справ, на які не 

поширюється юрисдикція 

адміністративних судів. 
5. Етапи судового розгляду 

адміністративної справи. 
6. Розгляд справи про 

адміністративне правопорушення. 
 

Однією із форм індивідуальної творчої роботи є написання та захист 

реферату. 

Робота над рефератом складається із наступних етапів: 

-вибір теми на основі тематики, затвердженої кафедрою; 

-накопичення інформаційного матеріалу; підготовка та написання 

реферату;  

-захист реферату. 

Реферат повинен мати наступну структуру: 

– план;  

– короткий вступ; 

– виклад основного змісту теми; 

– висновки; 

– список використаної літератури. 

План – це логічна основа реферату, від нього залежить структура, 

зміст, логічний зв’язок частин реферату. Розробка плану 

розпочинається з ознайомлення з відповідною літературою, на основі 

якої складається попередній план з 2-3 пунктів. План не слід занадто 

деталізувати – в ньому даються основні, центральні питання теми у 

логічній послідовності. Доцільно попередньо складений план 

реферату узгодити на консультації із викладачем. 

Маючи попередній план, необхідно звернутися до бібліографії. 

Суттєву допомогу в ознайомленні із бібліографією можуть надати 

бібліотечні каталоги (алфавітний, систематичний, предметний), 

довідкова література (енциклопедії, словники, статистичні збірники), 
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наукова та періодична література (монографії, журнали, газети). 

Основному тексту в рефераті передує вступ.У ньому необхідно 

показати значення, актуальність проблеми, яка розглядається, 

обґрунтувати вибір теми, сформулювати основну мету, яка буде 

розкрита в рефераті. 

В основній частині роботи велику увагу слід приділити глибокому 

теоретичному аналізові як теми в цілому, так і окремих її питань, 

правильно ув’язати теоретичні положення із практикою, розкрити 

матеріал у відповідності зі складеним планом. 

Виклад основних питань завершується короткими висновками, де 

узагальнюються найважливіші положення, розглянуті в рефераті. 

Реферат повинен бути написаний грамотно, без помилок, повторів, 

скорочень. 

Важливе значення має правильне оформлення реферату. На 

титульному аркуші необхідно вказати назву вищого навчального 

закладу, факультету, реферату, групу, своє прізвище та ініціали, 

прізвище наукового керівника. На наступному аркуші наводиться 

план реферату із наведенням сторінок відповідних розділів. 

Зазначені у тексті цитати повинні відповідати посиланням на 

джерела, з яких вони наведені та оформлені таким чином: [1, с. 25], де 

перша цифра – номер джерела за списком використаної літератури, а 

друга вказує на номер сторінки. Текст реферату повинен бути набраний 

на комп’ютері з одного боку аркушу формату А4, шрифт Times New 

Roman, розмір 14, поля: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 

10 мм, 1,5 інтервал. Кожний розділ плану розпочинається з нової 

сторінки. Сторінки повинні бути пронумеровані у правому верхньому 

куті. Обсяг реферату 12-15 сторінок. 

У кінці реферату наводиться список використаної літератури (8-10 

джерел), розташованої в алфавітному порядку за прізвищем автора, з 

наведенням назви праці (статті), видавництва, року видання та 

загальної кількості сторінок по кожному літературному джерелу. 

Підготовлений реферат захищається на семінарському або 

індивідуальному занятті. Аргументом для підготовки до захисту 

реферату є позитивна рецензія наукового керівника, в іншому випадку 

його необхідно доопрацювати відповідно до наданих в ній 

рекомендацій. Реферат не допускається до захисту, якщо текст 

реферату є компіляцією тексту підручника; основні питання не 

розкрито або викладено фрагментарно; текст містить помилки; 

реферат оформлено неправильно. 

Підготовка до захисту реферату включає усунення недоліків та 
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помилок, вказаних у рецензії та складання короткого резюме реферату 

(визначення важливих понять, фактів, формулювання висновків), що 

буде сприяти закріпленню матеріалу в пам’яті і вільному його викладу 

під час захисту . 

 

Рекомендована тематика наукових рефератів: 

 

Модуль 1. Загальна частина Модуль 2. Особлива частина 

1. Адміністративні процесуальні 

правовідносини 

2. Суб’єкти адміністративного 

процесу. 
3. Сутність адміністративного 

процесу та його зміст. 
4. Докази в адміністративному 

процесі. 

5. Процесуальні строки. 

1. Провадження в сфері 

управління. 

2. Провадження за зверненнями 

громадян. 
3. Організація адміністративного 

судочинства в Україні. 
4. Юрисдикція та підсудність 

справ адміністративному суду. 

5. Провадження в суді першої 

інстанції. 
6. Виконання судових рішень в 

справах адміністративного 

судочинства. 
7. Провадження в справах про 

адміністративні 

правопорушення. 
 

Поширеною формою індивідуальної роботи є участь у роботі 

правознавчого дискусійного клубу «Феміда» (підготовка доповіді, 

участь у дебатах, оформлення стінгазети). 

Підготовку доповіді рекомендується здійснювати за такими 

етапами : 

– вибір теми доповіді; 

– підбір літератури та інших джерел; 

– визначення форми і структури доповіді; 

– підготовка тексту доповіді. 

Обрати тему доповіді можна самостійно або із запропонованого 

кафедрою правознавства переліку і повідомити про це викладача, 

обраного в якості консультанта (керівника). Тема роботи визначається 

в межах загальної проблеми дискусії, запропонованої Радою клубу 

«Феміда» і затвердженою кафедрою правознавства. Тема доповіді не 
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обов’язково повинна бути цілком юридичною за змістом, але містити 

певні правові аспекти питань, що пропонуються до розгляду. 

Важливо, щоб тема була актуальною, становила інтерес під кутом 

зору ситуації в українському суспільстві та світі і, безперечно, 

цікавою для самого доповідача. Також при визначенні теми слід 

враховувати доступність (насамперед, наявність у бібліотеці) 

необхідних для розгляду відповідної теми правових і літературних 

джерел. Отже, остаточний варіант теми доповіді доцільно 

формулювати разом з викладачем-консультантом. 

Роботу над темою слід почати з підбору літератури – ознайомлення 

з підручниками, навчальними посібниками, науковими монографіями, 

статтями у збірниках і періодичних виданнях, нормативно-правовими 

актами, міжнародними договорами, матеріалами юридичної практики 

тощо. У разі потреби варто звернутися за рекомендаціями до 

викладача (щодо кількості і якості джерел, необхідних для належного 

розкриття відповідної теми). У процесі вивчення літератури доцільно 

робити виписки і записи, поступово формуючи матеріал з окремих 

питань доповіді. Оскільки доповідь призначена для використання під 

час дискусії, для її підготовки рекомендується широко 

використовувати публіцистичні матеріали, особливо ті, що написані 

«живою» мовою. 

При оформленні матеріалів доповіді необхідно дотримуватись 

певних правил оформлення. Текст доповіді повинен включати 

титульну сторінку, план та інші структурні частини, передбачені 

планом. План подається на другій сторінці роботи і повинен 

включати: «Вступ» (у ньому визначаються актуальність обраної теми, 

її взаємозв’язок із загальною проблемою дискусії і мета, якої студент 

намагатиметься досягти, розглядаючи цю тему); основну частину 

роботи, що складається з декількох розміщених у певній логічній 

послідовності питань відповідно до змісту теми; «Висновок» (у ньому 

підводиться підсумок досягнення визначеної у вступі роботи мети, 

чітко окреслюється власне ставлення до проблеми, що є предметом 

дискусії, розкриваються практичні способи вирішення цієї проблеми); 

«Список літератури». 

Робота повинна бути написана грамотно, розбірливим почерком 

або надрукована. Відповіді подаються відповідно до нумерації питань 

плану роботи і починаються із заголовків. Сторінки необхідно 

пронумерувати і скріпити. Обсяг тексту доповіді –10-12 сторінок на 

папері формату А-4 (210х297). При цьому обсяг вступу повинен 

складати не більше 1 сторінки, а висновку – 2 сторінок. На титульній 
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сторінці необхідно вказати: назву навчального закладу, тему роботи, 

прізвище, ім’я, по-батькові студента, номер групи, прізвище та 

ініціали викладача-консультанта, рік і місце написання роботи. 

Текст доповіді повинен містити посилання на використані 

літературні джерела. Цитати з використаних джерел необхідно брати в 

лапки і давати точні і повні посилання на ці джерела. Посилання 

робляться у вигляді зносок (в нижній частині сторінки). Зноски 

подаються за існуючими бібліографічними правилами (автор, назва 

роботи, місце і рік видання, номер сторінки). Посилання повинні бути 

пронумеровані. В кінці роботи з додержанням бібліографічних правил 

подається список використаних правових джерел та літератури у такій 

послідовності: 1) нормативно-правові акти та інші правові документи 

(подаються за юридичною силою і датою прийняття); 2) література 

(подається в алфавітному порядку); 3) інші матеріали. 

Оцінка рівня знань при перевірці виконання індивідуальних 

завдань: 

– написання і захист наукового реферату з визначеної проблеми 
4 балів – у рефераті містяться елементи наукової творчості, виклад 

матеріалу характеризуються ґрунтовністю аналізу матеріалу на основі 

глибоких знань правих джерел і наукової літератури, вільного 

володіння матеріалом теми, наявністю власних суджень та 

самостійністю висновків, робота має логічну та оригінальну 

структуру, її оформлення повністю відповідає встановленим вимогам. 

3 бали – у рефераті повно розкриті питання теми, студент 

продемонстрував розуміння та вільне володіння матеріалом, але 

відсутні елементи наукової творчості. 

2 бали – питання теми розкриті на достатньому рівні, але студент 

не володіє вільно матеріалом, не розуміє або не може пояснити окремі 

теоретичні положення. 

– підготовка матеріалів власних досліджень до участі в 

науковій конференції; підготовка доповіді для участь у роботі 

правничого дискусійного клубу «Феміда», підготовка та захист 

матеріалів наукового реферату на засіданні наукового гуртка «Ін 

Юре». 

20 балів – відповідь студента є теоретично правильною, 

обґрунтованою, вичерпною; студент демонструє знання основної 

літератури та апелює до основних нормативно-правових актів, 

ознайомлення з додатковими інформаційними джерелами; викладає 

матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення і висновки; 
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наводить приклади вирішення типових практичних ситуацій у 

контексті тематичного теоретичного матеріалу. 

15 балів – відповідь студента є загалом правильною; студент 

демонструє знання навчального матеріалу та основної літератури; 

викладає матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення і 

висновки, але не наводить прикладів вирішення типових практичних 

ситуацій у контексті тематичного теоретичного матеріалу, 

припускається незначних помилок у формулюванні термінів, 

вирішенні практичних завдань. 

0 балів – відповідь студента є неправильною або відсутня, або 

допущені грубі помилки, які свідчать, що студент не засвоїв 

навчальний матеріал, не вміє розв’язати елементарних практичних 

ситуацій. 

Студентам, які беруть участь в поза навчальній науковій роботі – в 

роботі наукової конференції, підготовці наукових публікацій та ін. – 

нараховуються додаткові бали за результатами поточного контролю. 

При цьому загальна кількість балів, що вноситься до відомості за 

поточну роботу не перевищуватиме 100 балів. 

 

  

ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

Поточне оцінювання знань студентів 
 

Студентом накопичуються бали за різні форми і види роботи. 

 
Форма 

навчальної роботи 
Вид навчальної роботи Бали 

1. Аудиторна   
1.1. Лекція 1. Відвідування 0,5 
1.2. Практичне, 
семінарське заняття 

1. Тестування  1 
2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

2. Самостійна 
робота 

Виконання та захист самостійних завдань:  
-підготовка конспекту теми самостійної роботи 1 
-виконання завдань для самоконтролю знань 2 

3. Поточний моду-
льний контроль 

Поточна модульна робота (кожна) 
10 
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Критерії оцінювання усної відповіді студента 

на семінарському (практичному) занятті: 

1 б. – вичерпна і глибока відповідь на питання семінарського 

(практичного) заняття. Студент виявив всебічне, систематичне й 

глибоке знання матеріалу, глибоко засвоїв основну й додаткову 

літературу з теми, рекомендовану планом. Доповідає активно й 

упевнено, не прив’язаний до конспекту. Відповідь вирізняється 

багатством і точністю використаних термінів. Матеріал викладається 

послідовно й логічно. У розумінні та викладі навчального матеріалу 

студент виявляє науковий підхід і творчі здібності. Після завершення 

доповіді відповідає на всі питання викладача та товаришів. (При 

цьому викладач має право поставити до трьох коротких питань за 

темою заняття загалом, а не лише з питання, яке висвітлював студент). 

0,75 б. – студент виявляє достатньо повне знання матеріалу, не 

припускається у відповіді суттєвих неточностей, засвоїв основну 

літературу, рекомендовану викладачем у плані семінарського 

(практичного) заняття. Дає відповіді на запитання викладача та 

одногрупників. Часто звертається до конспекту. 

0,5 б. – студент виявляє знання матеріалу в обсязі, достатньому 

для подальшого навчання і роботи за спеціальністю. Доповідач 

прикутий до конспекту, припускається помилок. Матеріал частково 

розкриває проблему. Відповідає на поставлені запитання з помилками, 

однак спроможний зі сторонньою допомогою виправити їх. 

0,25 б. – студент відповідає, читаючи з конспекту (ксерокопії), 

без допомоги якого у матеріалом володіє не достатньо, допускає 

принципові помилки. Матеріал не розкриває проблему. Відповідає на 

поставлені запитання тільки зі сторонньою допомогою. 

0,1 б. – студент читає з конспекту. Матеріал розкриває 

проблему поверхово чи фрагментарно. На запитання викладачів та 

студентів відповісти не може. 

0 б. – відповіді немає або вона абсолютно не розкриває сутності 

питання. 

Отримані бали складають предметний та загальний рейтинг 

студента.  

Однією з найважливіших вимог, що висуваються до навчально-

методичного забезпечення підготовки фахівців за кредитно-

модульною системою організації навчального процесу є 

інформаційно-дидактичне забезпечення всіх елементів навчального 

плану. Особливу увагу необхідно приділити методичному 
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забезпеченню організації самостійної роботи та виконанню 

індивідуальних завдань студента.  

Завдання для самостійної роботи розподілені за рівнями 

професійної компетентності у три групи: достатній, елементарний і 

високий рівень підготовки, кожному з яких відповідають завдання 

відповідного ступеня складності. 

Перша група завдань носить відтворювально-репродуктивний 

характер, орієнтує на опанування базового рівня навчальної програми, 

передбачає опанування понять і термінів, основних категорій, 

забезпечує базу для подальшої роботи над матеріалом. У виконанні 

завдань цієї групи рекомендується складання опорних конспектів та 

ведення словника правничої термінології, систематична робота на 

заняттях. 

Друга група завдань носить аналітично-пошуковий характер, 

вимагає самостійного пошуку знань з питань і тем, віднесених 

програмою до самостійного опрацювання, аналізу інформації та 

здатності представити матеріал належним чином, вміння 

застосовувати набуті знання у вирішенні типових практичних 

ситуацій. У виконанні завдань цієї групи студент вільний у виборі 

видів і типів завдань, але вони є обов’язковою частиною модулю, 

оскільки забезпечують більш ґрунтовну підготовку. 

Третя група завдань носить науково-дослідницький характер, 

спонукає до якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів, 

рекомендована тим з них, хто опанував базовий зміст навчальної 

програми і має інтерес до такої роботи. Ці завдання складають 

варіативну частину модуля і їх виконання заохочується додатковою 

сумою балів. 

Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється шляхом 

перевірки його робочого зошита, де виконуються завдання для 

самоконтролю знань, а також під час поточного тестування чи 

співбесіди, у ході яких викладач визначає загальний рівень засвоєння 

студентом вузлових питань кожної з тем, винесених на самостійне 

опрацювання. Використання тестів для поточного контролю дозволяє 

раціонально використовувати навчальний час і виключити 

суб’єктивний підхід до оцінки навчальних досягнень студента. 

Для ґрунтовного вивчення навчальної дисципліни 

«Адміністративний процес» слід самостійно виконати всі дидактичні 

завдання, передбачені її програмою та відповідним методичним 

забезпеченням (підготовка словника основних понять і термінів, 

тезовий виклад відповідей на теоретичні питання, письмове виконання 
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практичних завдань для самостійної роботи). У додатковому контролі 

засвоєння студентом кожної з тем, винесених на самостійне 

опрацювання, потреби не має, оскільки цю функцію виконує рубіжний 

контроль (модульна контрольна робота). У ній рівномірно представлений 

увесь навчальний матеріал змістового модуля. 

Поточна модульна робота складається із різнорівневих завдань, 

серед яких основну масу складають тестові. Тестові завдання з курсу 

«Адміністративний процес», орієнтовані на системну контекстну 

інтерпретацію тієї чи іншої правової норми чи конструкції, 

функціонально спрямовані на розвиток професійного мислення. 

Засвоєні студентом знання, якими він оперує шукаючи правильну 

відповідь на питання тестового завдання, є необхідною передумовою 

виконання останнього, а не самоціллю тестування. 
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ЗРАЗОК МОДУЛЬНОГО ЗАВДАННЯ 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

Модульна контрольна робота 

з дисципліни «Адміністративний процес» 

 

Модуль 1 

 
Варіант 1 

 

Теоретичні питання 

1. Предмет, система, принципи адміністративного права. 

2. Поняття, види та значення процесуальних строків. 

 

Тестові завдання 

1.  Систему адміністративно- процесуального права складають: 

а) правові норми та інститути адміністративно- процесуального права;  

б) частини норм права; 

в) Загальна частина та особливі провадження за заявою суб’єкта 

звернення щодо визнання; 

г) Загальна частина та провадження за ініціативою органа владних 

повноважень, за заявою суб’єкта звернення, адміністративного 

судочинства, провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

2. Структура адміністративно – процесуальної норми: 

а) завжди має гіпотезу, диспозицію, санкцію; 

б) складається лише з диспозиції; 

в) складається лише з гіпотези та диспозиції; 

г) може мати як трискладову структуру, двоскладову структуру, так і  

лише диспозицію.  

3. Принципи адміністративного процесу поділяються такі два види: 

а) юрисдикційні; 

б) організаційні; 

в) функціональні; 

г) загально-правові; 

д) спеціальні. 

4. Особами, які сприяють адміністративним провадженням, 

виступають: 

а) адвокат; 
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б) свідок; 

в) законний представник, 

г) експерт; 

д) перекладач. 

5. Забезпечення доказів здійснюється у таких випадках: 

а) коли сторона не знає, які докази надати суду; 

б) коли є підстави побоюватися, що джерела доказів можуть бути 

знищені;  

в) коли особам невідомо місцезнаходження доказів; 

г) коли в силу природних закономірностей докази можуть зникнути; 

д) коли використання потрібних доказів стане згодом неможливим чи 

ускладненим. 

 

 

Провідний викладач ________ ст. викладач Серга С.М. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС» 

Модуль 1. Загальна частина 

1. Предмет, метод та принципи адміністративного процесуального 

права.  

2. Поняття, структура адміністративно-процесуальної норми.  

3. Класифікація адміністративно- процесуальних норм.  

4. Поняття, зміст та структура адміністративних процесуальних 

відносин.  

5. Види адміністративних процесуальних відносин. 

6. Поняття та ознаки суб’єктів адміністративного процесу. 

7. Види суб’єктів адміністративного процесуального права.  

8. Поняття адміністративного процесу та його особливості.  

9. Структура адміністративного процесу, її поняття та елементи.  

10. Поняття адміністративного провадження та його види.  

11. Стадії адміністративних проваджень, їх характеристика.  

12. Характеристика та ознаки адміністративної юрисдикції та 

адміністративної юстиції, їх спільні, загальні риси та особливості. 

13. Поняття доказів та їх види. 

14. Предмет доказування та обов’язок доказування в 

адміністративному процесі.  

15. Преюдиційні факти, їх поняття і значення.  

16. Поняття загальновідомих обставини та визнані факти, їх значення.  

17. Заходи забезпечення доказів, їх нормативно-правове регулювання. 

18. Заходи забезпечення адміністративних проваджень, їх нормативно-

правове регулювання. 

19. Поняття процесуальних строків та їх значення в адміністративному 

процесі.  

20. Види процесуальних строків. 

21. Поняття та підстави застосування заходів адміністративного 

примусу. 

22. Види заходів примусу та особливості їх застосування. 

 

Модуль 2. Особлива частина 

23. Поняття, мета провадження в сфері управління. 

24. Завдання проваджень в сфері управління. 

25. Учасники адміністративних проваджень в сфері управління, їх 

повноваження, права і обов’язки.  

26. Приводи і підстави для провадження в сфері управління.  
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27. Стадії провадження в сфері управління.  

28. Види проваджень в сфері управління.  

29. Адміністративні провадження за заявою суб’єкта звернення. 

30. Адміністративні провадження за ініціативою органа владних 

повноважень. 

31. Адміністративні провадження за скаргою суб’єкта звернення. 

32. Поняття та правові основи провадження за зверненням громадян.  

33. Поняття та види звернень громадян.  

34. Пропозиція, заява, скарга як види звернення громадян, їх 

визначення, характеристика та відмінності.  

35. Вимоги до звернення громадян.  

36. Учасники провадження за зверненням громадян.  

37. Стадії та структура провадження за зверненням громадян. 

38. Концепція судово-правової реформи в Україні.  

39. Поняття, завдання та мета адміністративного судочинства.  

40. Система адміністративних судів та їх повноваження.  

41. Склад суду та відводи.  

42. Судові виклики та повідомлення, їх види та порядок здійснення.  

43. Фіксування адміністративного процесу при здійснення 

адміністративного судочинства.  

44. Підстави складення протоколу при здійснення адміністративного 

судочинства.  

45. Порядок ведення журналу судового засідання при здійснення 

адміністративного судочинства.  

46. Порядок та умови фіксування судового процесу засобами аудіо- 

відеозапису при здійснення адміністративного судочинства. 

47. Судові витрати та їх склад (види).  

48. Умови та порядок розподілу судових витрат при здійснення 

адміністративного судочинства. 

49. Юрисдикція адміністративних судів.  

50. Категорії публічно-правових справ, на які не поширюється 

юрисдикція адміністративних судів. 

51. Поняття підсудності адміністративних справ.  

52. Відмінність поняття підсудності від юрисдикції.  

53. Предметна підсудність районним, міськрайонним судам загальної 

юрисдикції як адміністративним судам.  

54. Предметна підсудність окружним адміністративним судам як 

місцевим судам першої інстанції.  

55. Предметна підсудність Вищому адміністративному суду України. 

56. Територіальна підсудність адміністративних справ.  
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57. Загальна, виняткова, виключна та альтернативна територіальна 

підсудність адміністративних справ.  

58. Виключна підсудність окружного суду, територіальна юрисдикція 

якого поширюється на м. Київ.  

59. Інстанційна підсудність адміністративних справ.  

60. Місцеві адміністративні суди, апеляційні суди, Вищий 

адміністративний суд України та Верховний Суд України, їх 

компетенція щодо розгляду і вирішення адміністративних справ. 

61. Підсудність пов’язаних між собою вимог. Наслідки порушення 

правил підсудності. 

62. Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в 

адміністративній справі.  

63. Форма і зміст позову.  

64. Види позовів.  

65. Вимоги до позовної заяви.  

66. Строк звернення до суду. 

67. Сторони і учасники провадження.  

68. Особливості підготовне провадження в суді першої інстанції.  

69. Порядок проведення попереднього судового засідання в суді 

першої інстанції.  

70. Заходи забезпечення адміністративного прозову.  

71. Види ухвал суду за наслідками підготовчого провадження. 

72. Судовий розгляд справи як інститут адміністративного 

процесуального права України і як стадія адміністративного 

процесу, спільні ознаки та відмінності, їх співвідношення.  

73. Письмове проводження: поняття та підстави розгляду справи у 

письмовому провадженні.  

74. Судові рішення, їх зміст та порядок ухвалення.  

75. Вимоги до судового рішення.  

76. Постанови і ухвали, їх зміст та структура. 

77. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-

правових актів. 

78. Особливості провадження у справах щодо правовідносин, 

пов’язаних з виборчим процесом та процесом референдуму.  

79. Особливості провадження у справах щодо проходження публічної 

служби. 

80. Особливості провадження щодо оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності державної виконавчої служби.  

81. Особливості провадження щодо реалізації права на мирні зібрання. 
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82. Суб’єкти апеляційного оскарження  у справі адміністративної 

юрисдикції.  

83. Підстави апеляційного оскарження у справі адміністративної 

юрисдикції.  

84. Форма і зміст апеляційної скарги у справі адміністративної 

юрисдикції, строки і порядок її подання.  

85. Підготовка справи адміністративної юрисдикціїдо апеляційного 

розгляду.  

86. Апеляційний розгляд справи адміністративної юрисдикціїу 

судовому засіданні.  

87. Судові рішення за наслідками апеляційного провадження. 

88. Предмет касаційного оскарження у справі адміністративної 

юрисдикції.  

89. Підстави касаційного оскарження у справі адміністративної 

юрисдикції.  

90. Відкриття касаційного провадження у справі адміністративної 

юрисдикції.  

91. Порядок подання касаційної скарги у справі адміністративної 

юрисдикції, строки її подання.  

92. Форма і зміст касаційної скарги.  

93. Підготовка справи адміністративної юрисдикції до касаційного 

розгляду.  

94. Попередній розгляд справи адміністративної юрисдикції.  

95. Касаційний розгляд справи адміністративної юрисдикції.  

96. Судові рішення за наслідками касаційного провадження. 

97. Право на оскарження судових рішень у справах адміністративної 

юрисдикції за винятковими обставинами. 

98. Підстави перегляду рішення за винятковими обставинами.  

99. Постановлення судових рішень за наслідками провадження за 

винятковими обставинами. 

100. Поняття і види нововиявлених обставин.  

101. Особи, які мають право на звернення із заявою про перегляд за 

нововиявленими обставинами.  

102. Судове рішення за наслідками перегляду справи за 

нововиявленими обставинами. 

103. Поняття і види судових рішень.  

104. Набрання судовими рішеннями законної сили.  

105. Звернення до виконання судового рішення. 

106. Порядок виконання судових рішень у справах адміністративної 

юрисдикції. 
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107. Звичайне виконання, негайне виконання, примусове виконання 

рішень у справах адміністративної юрисдикції.  

108. Виконавче провадження як стадія адміністративного процесу. 

109. Види відповідальності за невиконання судових рішень. 

110. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення.  

111. Права та обов’язки осіб, які беруть участь у провадженні у 

справах про адміністративні правопорушення. 

112. Органи (посадові особи), які розглядають справи про 

адміністративні правопорушення, та їх компетенція.  

113. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення: 

поняття, види та характеристика.  

114. Завдання та принципи провадження в справах про 

адміністративні правопорушення.  

115. Поняття та зміст протоколу про адміністративне 

правопорушення.  

116. Особи, які мають складати протокол про адміністративні 

правопорушення, їх повноваження.   

117. Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення.  

118. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розгляді справи про 

адміністративне правопорушення. 

119. Винесення постанови у справі про адміністративні 

правопорушення.  

120. Види постанов у справі про адміністративні правопорушення.  

121. Форма і зміст постанови у справі про адміністративні 

правопорушення, її структура.  

122. Порядок оголошення постанови у справі про адміністративні 

правопорушення та вручення її копії учасникам провадження та 

заінтересованим особам. 

123. Порядок і строки оскарження постанови у справі про 

адміністративне правопорушення.  

124. Звернення постанови у справі про адміністративне 

правопорушення до виконання: поняття та строки звернення.  

125. Особи, уповноважені здійснювати виконання постанови про 

адміністративне правопорушення.  

126. Порядок виконання постанови про накладення стягнення у 

вигляді попередження. 

127. Порядок виконання постанови про накладення стягнення у 

вигляді штрафу. 

128. Порядок виконання постанови про оплатне вилучення предмета. 
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129.  Порядок виконання постанови про накладення стягнення у 

вигляді конфіскації предмета і грошей. 

130. Порядок виконання постанови про накладення стягнення у 

вигляді про позбавлення спеціального права. 

131. Порядок виконання постанови про накладення стягнення у 

вигляді про застосування громадських та виправних робіт. 

132. Порядок виконання постанови про накладення стягнення у 

вигляді про застосування адміністративного арешту. 

133. Порядок виконання постанови про відшкодування майнової 

шкоди. 

 

ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Підсумкове оцінювання знань студентів з дисципліни 

«Адміністративний процес» проводиться за результатами поточного 

модульного контролю. До підсумкового балу зараховуються також 

додаткові бали, які отримано за виконання додаткових завдань або за 

участь у позанавчальній науковій роботі. 

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи 

оцінювання, що використовується в ПУЕТ з обов’язковим 

переведенням оцінок до національної шкали та шкали ECTS в такому 

порядку: 

Шкала оцінювання знань студентів за результатами 

підсумкового контролю з навчальної дисципліни 

«Адміністративний процес» 
 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за шкалою 

ECTS 
Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 А відмінно  

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 
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Порядок нарахування балів  
відповідно до тем навчальної дисципліни  

«Адміністративний процес» 
для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», 

6.030401і «Правознавство» / спеціальності 081 «Право» 
 

Назва модуля, теми Вид навчальної роботи Бали 

Модуль 1. Загальна частина 

Тема 1. Поняття 
адміністративного процесу 

1.Відвідування лекцій 0,5 

2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

3. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

2 

4.Підготовка конспекту теми самостійної 
роботи 

1 

Разом 4,5 

Тема 2.Норми 
адміністративного процесу 
 

1. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

2. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

2 

3.Підготовка конспекту теми самостійної 
роботи 

1 

4.Тестування 1 

Разом 5 

Тема 3.Адміністративні 
процесуальні правовідносини 

1.Відвідування лекцій 0,5 

2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

3. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

2 

4.Підготовка конспекту теми самостійної 
роботи 

1 

Разом 4,5 

Тема 4.Суб’єкти 
адміністративного процесу 

1. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

2. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

2 

3.Підготовка конспекту теми самостійної 
роботи 

1 

4.Тестування 1 

Разом 5 
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Назва модуля, теми Вид навчальної роботи Бали 

Тема 5.Сутність 
адміністративного процесу та 
його зміст 

1.Відвідування лекцій 0,5 

2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

3. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

2 

4.Підготовка конспекту теми самостійної 
роботи 

1 

Разом 4,5 

Тема 6. Докази в 
адміністративному процесі 

1. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

2. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

2 

3.Підготовка конспекту теми самостійної 
роботи 

1 

4.Тестування 1 

Разом 5 

Тема 7. Процесуальні строки 

1. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

2. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

2 

3.Підготовка конспекту теми самостійної 
роботи 

1 

4.Тестування 1 

Разом 5 

 
Тема 8. Заходи процесуального 
примусу в адміністративному 
процесі 
 

1. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

2. Виконання завдань для самоконтролю 
знань 

2 

3.Підготовка конспекту теми самостійної 
роботи 

1 

4.Тестування 1 

Разом 5 

Поточна модульна робота 1 10 

 
Модуль 2. Особлива частина 

 

Тема 9.Провадження у сфері 
управління 

1.Відвідування лекцій 0,5 

2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

3. Виконання завдань для самоконтролю знань 2 

4.Підготовка конспекту теми самостійної 
роботи 

1 

Разом 4,5 
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Назва модуля, теми Вид навчальної роботи Бали 

 
Тема 10.Провадження за 
зверненнями громадян 

1.Відвідування лекцій 0,5 

2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

3. Виконання завдань для самоконтролю знань 2 

4.Підготовка конспекту теми самостійної 
роботи 

1 

Разом 4,5 

Тема 11. Організація 
адміністративного судочинства 
в Україні 

1.Відвідування лекцій 0,5 

2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

3. Виконання завдань для самоконтролю знань 2 

4.Підготовка конспекту теми самостійної 
роботи 

1 

Разом 4,5 

Тема 12.Юрисдикція та 
підсудність справ  
адміністративному суду 

1. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

2. Виконання завдань для самоконтролю знань 2 

3.Підготовка конспекту теми самостійної 
роботи 

1 

4.Тестування 1 

Разом 5 

Тема 13.Провадження в суді 
першої інстанції 

1.Відвідування лекцій 0,5 

2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

3. Виконання завдань для самоконтролю знань 2 

4.Підготовка конспекту теми самостійної 
роботи 

1 

Разом 4,5 

Тема 14. Перегляд судових 
рішень 

1.Відвідування лекцій 0,5 

2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

3. Виконання завдань для самоконтролю знань 2 

4.Підготовка конспекту теми самостійної 
роботи 

1 

Разом 4,5 

Тема 15. Виконання судових 

рішень у справах 

адміністративного судочинства 
 

1. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

2. Виконання завдань для самоконтролю знань 2 

3.Підготовка конспекту теми самостійної 
роботи 

1 
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Назва модуля, теми Вид навчальної роботи Бали 

4.Тестування 1 

Разом 5 

 

Тема 16. Загальні положення 

провадження в справах про 

адміністративні 

правопорушення 

1.Відвідування лекцій 0,5 

2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

3. Виконання завдань для самоконтролю знань 2 

4.Підготовка конспекту теми самостійної 
роботи 

1 

Разом 4,5 

Тема 17. Провадження в 

справах про адміністративні 

правопорушення 

 

1.Відвідування лекцій 0,5 

2. Обговорення теоретичного питання на 
семінарському занятті 

1 

3. Виконання завдань для самоконтролю знань 2 

4.Підготовка конспекту теми самостійної 
роботи 

1 

Разом 4,5 

Поточна модульна робота 2 10 

Разом за семестр  100 

 
 
 

Перелік питань для підготовки до підсумкового модульного 

контролю з навчальної дисципліни «Адміністративний процес» 

 
Модуль 1. Загальна частина 

1. Предмет, метод та принципи адміністративного процесуального 

права. 

2. Поняття, структура адміністративно-процесуальної норми. 

3. Класифікація адміністративно - процесуальних норм. 

4. Поняття, зміст та структура адміністративно - процесуальних 

відносин.  

5. Види адміністративних процесуальних відносин. 

6. Поняття, ознаки, види суб’єктів адміністративного процесу. 

7. Поняття адміністративного процесу, його структура та особливості.  

8. Поняття та ознаки адміністративної юрисдикції та адміністративної 

юстиції, їх спільні, загальні риси та особливості. 

9. Поняття доказів, їх види, обов’язок доказування в 

адміністративному процесі.  
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10. Преюдиційні факти, загальновідомі обставини та визнані факти, їх 

поняття і значення.  

11. Поняття та види заходів забезпечення доказів. 

12. Поняття процесуальних строків, їх види та значення в 

адміністративному процесі.  

13. Поняття, підстави застосування та види заходів адміністративного 

примусу. 

 

Модуль 2. Особлива частина 

14. Поняття, мета, завдання та учасники провадження в сфері 

управління. 

15. Види проваджень в сфері управління.  

16. Поняття та види звернень громадян, вимоги до звернення 

громадян.   

17. Структура провадження за зверненням громадян, учасники 

провадження. 

18. Пропозиція, заява, скарга як види звернення громадян, їх 

визначення, характеристика та відмінності.  

19. Поняття, завдання та мета адміністративного судочинства.  

20. Принципи адміністративного судочинства. 

21. Система адміністративних судів та їх повноваження.  

22. Склад суду та відводи.  

23. Судові виклики та повідомлення, їх види та порядок здійснення.  

24. Порядок та умови фіксування судового процесу при здійснення 

адміністративного судочинства. 

25. Судові витрати та їх види, порядок розподілу при здійснення 

адміністративного судочинства. 

26. Поняття юрисдикції адміністративних судів, категорії публічно-

правових справ, на які не поширюється юрисдикція 

адміністративних судів. 

27. Поняття підсудності адміністративних справ, відмінність від 

поняття юрисдикції. 

28. Предметна підсудність районним, міськрайонним судам загальної 

юрисдикції як адміністративним судам.  

29. Предметна підсудність окружним адміністративним судам як 

місцевим судам першої інстанції.  

30. Територіальна підсудність адміністративних справ.  

31. Загальна, виняткова, виключна та альтернативна територіальна 

підсудність адміністративних справ.  

32. Інстанційна підсудність адміністративних справ.  
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33. Підсудність пов’язаних між собою вимог.  

34. Наслідки порушення правил підсудності. 

35. Форма і зміст позову, види позовів. 

36. Строк звернення до суду. 

37. Склад осіб, які беруть участь у справі, їх права та обов’язки. 

38. Поняття сторін у справі, їх права та обов’язки. 

39. Поняття адміністративної процесуальної правосуб’єктності. 

40. Особливості підготовчого провадження в суді першої інстанції.  

41. Порядок проведення попереднього судового засідання в суді 

першої інстанції.  

42. Заходи забезпечення адміністративного прозову.  

43. Види ухвал суду за наслідками підготовчого провадження. 

44. Судовий розгляд справи як інститут адміністративного 

процесуального права України і як стадія адміністративного 

процесу, спільні ознаки та відмінності, їх співвідношення.  

45. Письмове проводження: поняття та підстави розгляду справи у 

письмовому провадженні.  

46. Судові рішення, їх види, зміст. 

47. Вимоги до написання судових рішень. 

48. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-

правових актів. 

49. Особливості провадження у справах щодо правовідносин, 

пов’язаних з виборчим процесом та процесом референдуму.  

50. Особливості провадження у справах щодо проходження публічної 

служби.  

51. Особливості провадження щодо оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності державної виконавчої служби.  

52. Особливості провадження щодо реалізації права на мирні зібрання. 

53. Суб’єкти апеляційного оскарження  у справі адміністративної 

юрисдикції та підстави оскарження рішень суду. 

54. Форма і зміст апеляційної скарги у справі адміністративної 

юрисдикції, строки і порядок її подання.  

55. Етапи апеляційного розгляду справи адміністративної юрисдикції у 

судовому засіданні.  

56. Судові рішення за наслідками апеляційного провадження. 

57. Предмет та підстави касаційного оскарження у справі 

адміністративної юрисдикції.  

58. Порядок подання касаційної скарги у справі адміністративної 

юрисдикції, строки її подання.  

59. Форма і зміст касаційної скарги. 
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60. Етапи касаційного розгляду справи адміністративної юрисдикції.  

61. Судові рішення за наслідками касаційного провадження. 

62. Підстави перегляду рішення за винятковими обставинами. 

63. Постановлення судових рішень за наслідками провадження за 

винятковими обставинами. 

64. Поняття і види нововиявлених обставин.  

65. Особи, які мають право на звернення із заявою про перегляд за 

нововиявленими обставинами.  

66. Судове рішення за наслідками перегляду справи за 

нововиявленими обставинами. 

67. Поняття і види судових рішень, набрання судовими рішеннями 

законної сили.  

68. Порядок виконання судових рішень у справах адміністративної 

юрисдикції. 

69. Види відповідальності за невиконання судових рішень.  

70. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

71. Права та обов’язки осіб, які беруть участь у провадженні у справах 

про адміністративні правопорушення. 

72. Органи (посадові особи), які розглядають справи про 

адміністративні правопорушення, та їх компетенція.  

73. Поняття підвідомчість справ про адміністративні правопорушення: 

поняття,види.  

74. Завдання, принципи та етапи провадження у справах про 

адміністративні правопорушення.  

75. Поняття та зміст протоколу про адміністративне правопорушення. 

76. Особи, які мають складати протокол про адміністративні 

правопорушення, їх повноваження.  

77. Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення. 

78. Форма, структура, видипостанов у справі про адміністративні 

правопорушення. 

79. Порядок оголошення постанови у справі про адміністративні 

правопорушення та вручення її копії учасникам провадження та 

заінтересованим особам. 

80. Порядок і строки оскарження постанови у справі про 

адміністративне правопорушення.  

81. Звернення постанови у справі про адміністративне 

правопорушення до виконання: поняття та строки звернення. 

82. Особи, уповноважені здійснювати виконання постанови про 

адміністративне правопорушення. Їх права та обов’язки. 
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83. Порядок виконання постанови про накладення стягнення у вигляді 

попередження. 

84. Порядок виконання постанови про накладення стягнення у вигляді 

штрафу. 

85. Порядок виконання постанови про оплатне вилучення предмета. 

86. Порядок виконання постанови про накладення стягнення у вигляді 

конфіскації предмета і грошей. 

87. Порядок виконання постанови про накладення стягнення у вигляді 

про позбавлення спеціального права. 

88. Порядок виконання постанови про накладення стягнення у вигляді 

про застосування громадських та виправних робіт. 

89. Порядок виконання постанови про накладення стягнення у вигляді 

про застосування адміністративного арешту. 

90. Порядок виконання постанови про відшкодування майнової шкоди. 
 
 

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 

 

Адміністративне процесуальне право як галузь права —система 

правових норм, інститутів, принципів, методів і форм діяльності, за 

допомогою яких забезпечується визнання, реалізація та захист прав і 

законних інтересів фізичних чи юридичних осіб у сфері публічних 

відносин. 

Адміністративне процесуальне право як галузь законодав-

ства — це система (вся сукупність) нормативно-правових актів, що 

містять норми адміністративного процесуального права, викладені у 

формі кодифікованих і поточних законів, указів Президента України, 

постанов Кабінету Міністрів України, інструкцій, правил, методик та 

інших підзаконних нормативних актів, які видані на підставі законів 

та на їх розвиток. 

Адміністративне процесуальне право як галузь юридичної 

науки — це сукупність теоретичних понять, тлумачень і уявлень про 

адміністративне процесуальне право, адміністративний процес, 

адміністративні провадження, адміністративні процедури, розгляд і 

вирішення індивідуальних адміністративних справ; його правові 

інститути, історичні аспекти становлення і перспективи розгляду, 

предмет і метод правового регулювання та сферу застосування. 

Предметом адміністративного процесуального права як юридичної 

науки є належне визначення поняття і змісту основних категорій, 

всебічне дослідження механізму правового регулювання суспільних 
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відносин, розкриття і пояснення складних процесів та визначення 

правового статусу суб’єктів відносин. 

Адміністративне процесуальне право як навчальна дисципліна 
- системне викладення теоретичного і прикладного матеріалу 

відповідно до навчальної програми з курсу цієї галузі права. 

Адміністративні процесуальні норми — це встановлені де-

ржавою та забезпечені її примусом (організаційними заходами) 

формально-визначені, загальнообов’язкові правила поведінки, які 

регулюють суспільні відносини щодо визнання, реалізації та захисту 

прав і законних інтересів фізичних чи юридичних осіб, а також 

інтересів держави в публічній сфері, розгляду і вирішення ад-

міністративних справ. 

Адміністративний суд - суд загальної юрисдикції, до компетенції 

якого Кодексом адміністративного судочинства України віднесено 

розгляд і вирішення адміністративних справ. 

Адміністративне судочинство - діяльність адміністративних судів 

щодо розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, 

встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. 

Адміністративний процес - правовідносини, що складаються під 

час здійснення адміністративного судочинства. 

Адміністративний позов - звернення до адміністративного суду 

про захист прав, свобод та інтересів або на виконання повноважень у 

публічно-правових відносинах. 

Адміністративний договір - дво- або багатостороння угода, зміст 

якої складають права та обов'язки сторін, що випливають із владних 

управлінських функцій суб'єкта владних повноважень, який є однією 

із сторін угоди. 

Адміністративне правопорушення (проступок)-протиправна, 

винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на 

громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на 

встановлений порядок управління і за яку законом передбачено 

адміністративну відповідальність. 

Адміністративне провадження - система нормативно 

врегульованих якісно однорідних процесуальних дій учасників 

адміністративного процесу у відповідній сфері публічних відносин, 

спрямованих на вирішення конкретних адміністративних справ з 

урахуванням професійної спеціалізації. 

Відповідач - суб'єкт владних повноважень, а у випадках, 

передбачених законом, й інші особи, до яких звернена вимога 

позивача у справах адміністративної юрисдикції. 
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Виконавче   провадження  як  завершальна  стадія  судового  

провадження та примусове виконання рішень інших органів 

(посадових осіб)  - це сукупність дій органів і посадових осіб,  

визначених у цьому Законі, що спрямовані на примусове виконання 

рішень судів та інших  органів (посадових осіб),  які провадяться на 

підставах,  в межах повноважень та у  спосіб,  визначених  цим  

Законом,  іншими нормативно-правовими актами, прийнятими 

відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що 

відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню. 

Дієздатність — це здатність особи самостійно, за власною волею, 

свідомими діями реалізовувати надані їй процесуальні права і 

виконувати процесуальні обов’язки у сфері публічних відносин. 

Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про 

сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним 

законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення 

чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності, народних депутатів 

України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення 

думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове 

звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, 

прав чи свобод тощо. 

Міжнародний договір України - укладений у письмовій  

формізіноземною  державою  або іншим суб'єктом міжнародного 

права,  якийрегулюється міжнародним  правом,  незалежно  від  того,  

міститься договір  в одному чи декількох пов'язаних між собою 

документах,інезалежно  від  його  конкретного  найменування  

(договір,  угода,конвенція, пакт, протокол тощо). 

Письмове провадження - розгляд і вирішення адміністративної 

справи в суді першої, апеляційної чи касаційної інстанції без виклику 

осіб, які беруть участь у справі, та проведення судового засідання на 

основі наявних у суду матеріалів у випадках, встановлених цим 

Кодексом. 

Позивач - особа, на захист прав, свобод та інтересів якої подано 

адміністративний позов до адміністративного суду, а також суб'єкт 

владних повноважень, на виконання повноважень якого подана 

позовна заява до адміністративного суду. 

Постанова - письмове рішення суду будь-якої інстанції в 

адміністративній справі, у якому вирішуються вимоги 

адміністративного позову. 
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Публічна служба - діяльність на державних політичних посадах, 

професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, 

альтернативна (невійськова) служба, дипломатична служба, інша 

державна служба, служба в органах влади Автономної Республіки 

Крим, органах місцевого самоврядування. 

Правоздатність — це здатність особи мати процесуальні права та 

обов’язки у сфері публічних відносин. 

Предмет адміністративного процесуального права становить 

система суспільних правовідносини, які виникають між органом 

владних повноважень, їх посадовими особами, судом, з одного боку, 

та фізичними чи юридичними особами, з іншого, щодо визнання, 

реалізації і захисту прав і законних інтересів особи і держави у сфері 

публічних відносин та розгляду і вирішення адміністративних справ у 

порядку, визначеному адміністративним процесуальним 

законодавством. 

Провадження у сфері управління — це визначені нормами 

адміністративного процесуального права умови здійснення в 

інстанційному (адміністративному) порядку органом владних 

повноважень процедурних дій щодо забезпечення і охорони прав, 

обов’язків та інтересів учасників правовідносин, прийняття рішення у 

конкретних індивідуальних справах публічного і приватного 

характеру та звернення цих рішень до виконання. 
Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де 

висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів 

державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, 

посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання 

суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової 

основи державного і громадського життя, соціально-культурної та 

інших сфер діяльності держави і суспільства. 

Процесуальний етап провадження — це частина стадії про-

вадження, спрямована на вирішення окремих конкретних завдань 

щодо забезпечення провадження в адміністративній справі. 

Процесуальні строки — це встановлені законом або судом строки, 

у межах яких вчиняються процесуальні дії. 

Розумний строк - найкоротший строк розгляду і вирішення 

адміністративної справи, достатній для надання своєчасного (без 

невиправданих зволікань) судового захисту порушених прав, свобод 

та інтересів у публічно-правових відносинах. 

Систематизація – упорядкування та удосконалення чинного 

законодавства шляхом його обробки, зведення у відповідну систему. 
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Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист 

законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), 

рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових 

осіб. 

Суб'єкт владних повноважень - орган державної влади, орган 

місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший 

суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі 

законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень. 

Справа адміністративної юрисдикції - переданий на вирішення 

адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б 

однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого 

самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, 

який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в 

тому числі на виконання делегованих повноважень. 

Стадія провадження — це певна частина розгляду і вирішення 

окремих питань в адміністративній справі з метою забезпечення 

просування її до розгляду по суті. 

Ухвала - 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. Ухвалами судів апеляційної та касаційної інстанцій також 

вирішуються вимоги апеляційної чи касаційної скарги. 
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2. Президент України: офіційне інтернет-представництво. - 

Режим доступу до електронних документів: 

http://www.president.gov.ua/ 

3. Урядовий портал: єдиний веб-портал виконавчої влади 

України. - Режим доступу до електронних документів: 

http://www.kmu.gov.ua/ 

 

Пошукові правові системи: 

 
1. Верховна Рада України: офіційний веб-сайт: Законодавство 

України. - Режим доступу до електронних документів: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws 
2. Верховна Рада України: офіційний веб-сайт: Законотворча 

діяльність Верховної Ради України: Законопроекти: Пошук за 

реквізитами. - Режим доступу до електронних документів: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc2 

3. Президент України: офіційне інтернет-представництво: 

Офіційні документи. - Режим доступу до електронних документів: 

http://www.president.gov.ua/documents/all 

4. Урядовий портал: єдиний веб-портал виконавчої влади 

України: Нормативно-правова база: База документів: Пошук 

документів за реквізитами. - Режим доступу до електронних 

документів: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/npd/search 

http://www.ac-rada.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc2
http://www.president.gov.ua/documents/all
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/npd/search
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5. Офіційний вісник України: Єдине повне офіційне періодичне 

видання нормативно-правових актів України. - Режим доступу до 

електронних документів: http://ovu.com.ua/. 

6. Мега-НаУ: професійна юридична система: НаУ-ОпІіпе: 

Нормативно-правові документи. - Режим доступу до електронних 

документів: http://www.nau.kiev.ua/ 

7. Ліга-Закон: правовой портал: он-лайн сервисы: 

Законодательство. - Режим доступу до електронных документов: 

http://www.ligazakon.ua/. 
8. Право України: информационно-правовая система: 

Документи: Нормативно-правовые документи. - Режим доступу 

до електронных документов: http://pravoua.com.ua/ua/ 

 

Бібліотечно-бібліографічні ресурси: 

 
1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: 

Інтернет-сторінка. - Режим доступу до електронних ресурсів: 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: 

Система каталогів і картотек. - Режим доступу до електронних 

ресурсів: http://www.nbuv.gov.ua/node/554 

3. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського: 

пошукова система сайту: Система каталогів і картотек: Каталог 

книжкових видань: Пошук у електронному каталозі. - Режим доступу 

до електронних ресурсів: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=EC&P21DBN=EC

&S21CNR=20&Z21ID= 

4. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського: 

пошукова система сайту: Система каталогів і картотек: Електронний 

фонд (тематичні та видові зібрання публікацій): Електронна 

бібліотека авторефератів дисертацій: Пошук у електронній бібліотеці 

авторефератів дисертацій. - Режим доступу до електронних ресурсів: 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ARD&P21DBN=A

RD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID= 

5. Національна парламентська бібліотека України: веб-сайт. - 

Режим доступу до електронних ресурсів: 

http://www.nplu.org/article.php?id=25 

http://ovu.com.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.ligazakon.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/node/554
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21CNR=20&Z21ID
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21CNR=20&Z21ID
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21CNR=20&Z21ID
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://www.nplu.org/article.php?id=25
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6. Бібліотека Полтавського університету економіки і торгівлі: 

веб-сайт. - Режим доступу до електронних ресурсів: 

http://www.lib.uccu.org.ua/ 
 

 


