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Плани семінарських занять з  навчальної дисципліни 

«Адміністративний процес», яка викладається  

для студентів денної форми навчання  

напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», 

081б1інт «Право» 

 

Тема 1. Поняття адміністративного процесу.  

Семінарське заняття  1. Поняття адміністративного процесу 

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. 

 

Тема 2. Норми адміністративного процесу 

Семінарське заняття  2. Норми адміністративного процесу 

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.  

 

Тема 3. Адміністративні процесуальні правовідносини 

Семінарське заняття  3. Адміністративні процесуальні правовідносини  

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. 

 

Тема 4. Суб’єкти адміністративного процесу  

Семінарське заняття   4. Суб’єкти адміністративного процесу 

1.Поняття та ознаки суб’єктів адміністративного процесуального права.  

2.Види суб’єктів адміністративного процесуального права. 

3.Характеристика повноважень суб’єктів адміністративного 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. 

 

Тема 5. Сутність адміністративного процесу та його зміст 

Семінарське заняття  5. Сутність адміністративного процесу та його зміст 

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. 

 

Тема 6. Докази в адміністративному процесі 

Семінарське заняття  6. Докази в адміністративному процесі 

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. 

 

Тема 7. Процесуальні строки  

Семінарське заняття 7. Процесуальні строки 

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.  

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. 

 

Тема 8. Заходи процесуального примусу в адміністративному  

Семінарське заняття  8. Заходи процесуального примусу в адміністративному 

процесі 

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. 

 

Тема  9. Провадження у сфері управління 

Семінарське заняття  9. Провадження у сфері управління 

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. 

 

Тема 10. Провадження за зверненнями громадян 

Семінарське заняття 10. Провадження за зверненнями громадян 

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. 



Тема 11. Організація адміністративного судочинства в Україні 

Семінарське заняття 11. Організація адміністративного судочинства в Україні 

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. 

 

Тема 12. Юрисдикція та підсудність справ адміністративному суду 

Семінарське заняття 12. Юрисдикція та підсудність справ адміністративному суду 

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. 

 

Тема  13. Провадження в суді першої інстанції 

Семінарське заняття 13. Провадження в суді першої інстанції 

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, види та порядок ухвалення. 

 

Тема 14. Перегляд судових рішень 

Семінарське заняття 14. Перегляд судових рішень 

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. 

 

Тема 15. Виконання судових рішень у справах адміністративного судочинства 

Семінарське заняття 15. Виконання судових рішень у справах адміністративного 

судочинства 

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. 

 

 



Тема 16. Загальні положення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення 

Семінарське заняття 16. Загальні положення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення 

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. 

 

Тема 17. Провадження у справах про адміністративні правопорушення 

Семінарське заняття 17. Провадження у справах про адміністративні 

правопорушення 

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. 

6. Порядок і строки оскарження постанови у  справі про адміністративне правопорушення 

та її виконання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Плани семінарських занять з  навчальної дисципліни 

«Адміністративний процес», яка викладається  

для студентів заочної форми навчання  

напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», 

6.030401і «Правознавство» 

 

Тема 2. Норми адміністративного процесу 

Семінарське заняття  1. Норми адміністративного процесу 

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.  

 

Тема 12. Юрисдикція та підсудність справ адміністративному суду 

Семінарське заняття 2. Юрисдикція та підсудність справ адміністративному суду 

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. 

 

Тема  13. Провадження в суді першої інстанції 

Семінарське заняття 3. Провадження в суді першої інстанції 

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, види та порядок ухвалення. 

 

Тема 16. Загальні положення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення 

Семінарське заняття 4. Загальні положення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення 

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. 

 

 



Плани семінарських занять з  навчальної дисципліни 

«Адміністративний процес», яка викладається  

для студентів заочної форми навчання  

спеціальності 081 «Право» 

 
Тема 2. Норми адміністративного процесу 

Семінарське заняття  1. Норми адміністративного процесу 

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.  

 

Тема 12. Юрисдикція та підсудність справ адміністративному суду 

Семінарське заняття 2. Юрисдикція та підсудність справ адміністративному суду 

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. 

 

Тема  13. Провадження в суді першої інстанції 

Семінарське заняття 3. Провадження в суді першої інстанції 

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, види та порядок ухвалення. 

 

Тема 16. Загальні положення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення 

Семінарське заняття 4. Загальні положення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення 

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. 

 

 

 

 



Плани семінарських занять з  навчальної дисципліни 

«Адміністративний процес», яка викладається  

для студентів Херсонського локального центру дистанційного навчання  

спеціальності 081 «Право» 

 
Тема 2. Норми адміністративного процесу 

Семінарське заняття  1. Норми адміністративного процесу 

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.  

 

Тема  13. Провадження в суді першої інстанції 

Семінарське заняття 2. Провадження в суді першої інстанції 

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, види та порядок ухвалення. 

 

 

 


