
Модуль №1. "Адміністративне судочинство" 

 

Поняття адміністративного судочинства 

 

Предмет курсу "Адміністративне судочинство". 

Адміністративне судочинство в предметі 

адміністративного права.Зміст адміністративної 

юрисдикції. Адміністративне судочинство і 

адміністративна юстиція. Принципи адміністративного 

судочинства.Верховенство права. Законність.  Рівність 

усіх учасників адміністративного процесу перед 

законом і судом. Змагальність сторін, диспозитивність 

та офіційне з'ясування всіх обставин у справі. Гласність 

і відкритість адміністративного процесу. Забезпечення 

апеляційного та касаційного оскарження рішень 

адміністративного суду. Обов'язковість судових 

рішень. Законодавство про адміністративне 

судочинство. Характеристика Кодексу 

адміністративного судочинства України. 

 

Тема Система адміністративних судів 

 

Завдання адміністративного судочинства. Право 

на судовий захист. Правосуддя в адміністративних 

справах.Поняття адміністративного суду.Місцеві 

адміністративні суди.Апеляційні адміністративні 

суди.Вищий адміністративний суд України.Верховний 

Суд України.Здійснення адміністративного 

судочинства суддею одноособово. Здійснення 

адміністративного судочинства колегією суддів.  
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Тема Предмет адміністративного спору 

 

Спори щодо оскарження нормативно-правових 

актів чи правових актів індивідуальної дії.Спори з 

приводу здійснення громадянами публічної 

служби.Спори між суб'єктами владних повноважень з 

приводу реалізації їхньої компетенції у сфері 

управління.Спори з приводу укладання, виконання, 

припинення, скасування чи визнання не чинними 

адміністративних договорів.Спори за зверненням 

суб'єкта владних повноважень у випадках, 

встановлених Конституцією та законами 

України.Спори щодо правовідносин, пов'язаних з 

виборчим процесом чи процесом референдуму. 

 

Тема Підсудність адміністративних справ 

 

Поняття підсудності адміністративних   справ. 

Предметна підсудність адміністративних справ. 

Територіальна підсудність адміністративних справ. 

Інстанційна підсудність адміністративних справ. 

Підсудність місцевих адміністративних судів —

місцевих загальних судів. Підсудність місцевих 

адміністративних судів— окружних адміністративних 

судів. Підсудність апеляційних адміністративних судів. 

Підсудність Вищого адміністративного суду. 

Підсудність Верховного суду України. 
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Тема Учасники судового адміністративного 

процесу 

 

Особи, які беруть участь у справі.Склад осіб, які 

беруть участь у справі. Адміністративна процесуальна 

правосуб'єктність.Права та обов'язки осіб, які беруть 

участь усправі. Сторони в адміністративному судовому 

процесі. Позивач в адміністративній справі. Відповідач 

в адміністративній справі. Права та обов'язки сторін. 

Заміна неналежної сторони. Треті особи. Права та 

обов'язки третіх осіб. Процесуальне 

правонаступництво. Представники. Повноваження 

представника в суді. Участь у справі органів та осіб, 

яким законом надано право захищати права, свободи та 

інтереси інших осіб. Інші учасники судового 

адміністративного процесу. Секретар судового 

засідання. Судовий розпорядник.Свідок. 

Експерт.Спеціаліст. Перекладач. 

 

Тема Позов в адміністративному судочинстві 

 

Поняття позову в адміністративному 

судочинстві. Право на позов до адміністративного 

суду. Форма і зміст адміністративного позову. 

Пред'явлення адміністративного позову. Предмет 

позову. Вимоги до позовної заяви. Види позовів в 

адміністративному судочинстві. Позов до декількох 

відповідачів. Об'єднання і роз'єднання позовів. 

Задоволення адміністративного позову. Забезпечення 

адміністративного позову. Порядок забезпечення 

адміністративного позову. Виконання ухвал з питань 
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забезпечення адміністративного позову. Залишення 

позовної заяви без руху. Повернення позовної заяви. 

Залишення позовної заяви без розгляду. 

 

Тема Провадження в адміністративному 

судочинстві 

 

Поняття провадження в адміністративному 

судочинстві. Компетенційні провадження. Предметні 

провадження. Особливості провадження у справах 

щодо оскарження нормативно-правових актів. 

Особливості провадження у справах щодо оскарження 

рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій 

з референдуму, членів цих комісій. Особливості 

провадження у справах щодо уточнення списку 

виборців. Особливості провадження у справах щодо 

оскарження рішень, дій або бездіяльності органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

засобів масової інформації, підприємств, установ, 

організацій, їхніх посадових та службових осіб, 

творчих працівників засобів масової інформації, які 

порушують законодавство про вибори та референдум. 

Особливості провадження у справах щодо оскарження 

дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, 

партії (блоку), місцевої організації партії (блоку 

місцевих організацій партій), їхніх посадових осіб та 

уповноважених осіб, ініціативних груп референдуму, 

інших суб'єктів ініціювання референдуму, офіційних 

спостерігачів від суб'єктів виборчого процесу. 

Особливості провадження у справах щодо скасування 

реєстрації кандидата на пост Президента України. 
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Особливості судових рішень за наслідками розгляду 

справ, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом 

референдуму, та їх оскарження. Особливості 

провадження у справах про дострокове припинення 

повноважень народного депутата України в разі 

невиконання ним вимог щодо несумісності. 

Особливості провадження у справах з приводу рішень, 

дій або бездіяльності державної виконавчої служби. 

Особливості провадження у справах за 

адміністративними позовами суб'єктів владних 

повноважень про обмеження щодо реалізації права на 

мирні зібрання. Особливості провадження у справах за 

адміністративними позовами про усунення обмежень у 

реалізації права на мирні зібрання. 

 

Тема Провадження в суді першої інстанції 

 

Звернення до адміністративного суду та 

відкриття провадження в адміністративній справі. 

Відкриття провадження в адміністративній 

справі.Відмова у відкритті провадження в 

адміністративній справі. Підготовче провадження. 

Підготовка справи до судового розгляду. Попереднє 

судове засідання. Примирення сторін під час 

підготовчого провадження. Судове доручення. Зміст і 

форма судового доручення про надання правової 

допомоги. Судові рішення за наслідками підготовчого 

провадження. Розгляд адміністративної справи у 

судовому засіданні. Відкриття судового засідання. 

Обов'язки присутніх у залі судового засідання. Початок 

судового розгляду справи по суті. Дослідження доказів. 
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Порядок допиту свідків. Судові дебати. Закриття 

провадження у справі.Судові рішення.Види судових 

рішень. Порядок ухвалення судових рішень, їх форма. 

 

Тема Апеляційне провадження 

 

Поняття апеляційного оскарження. Апеляційна 

скарга. Право на апеляційне оскарження. Порядок і 

строки апеляційного оскарження. Вимоги до 

апеляційної скарги. Підготовка справи до апеляційного 

розгляду. Строк розгляду апеляційної скарги. 

Апеляційний розгляд справи у судовому 

засіданні.Апеляційний розгляд справи в порядку 

письмового провадження за наявними у справі 

матеріалами. Повноваження суду апеляційної інстанції 

за наслідками розгляду апеляційної скарги на 

постанову суду. Повноваження суду апеляційної 

інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги на 

ухвалу суду.  

 

Тема Касаційне провадження 

 

Поняття касаційного оскарження. Касаційна 

скарга. Право на касаційне оскарження. Порядок і 

строки касаційного оскарження. Вимоги до касаційної 

скарги.Строки розгляду касаційної скарги. Підготовка 

справи до касаційного розгляду. Попередній розгляд 

справи. Касаційний розгляд справи у судовому 

засіданні. Касаційний розгляд справи в порядку 

письмового провадження за наявними у справі 
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матеріалами. Повноваження суду касаційної інстанції 

за наслідками розгляду касаційної скарги.  

 

Тема Виконання судових рішень в 

адміністративних справах 

 

Набрання судовим рішенням законної 

сили.Наслідки набрання законної сили судовим 

рішенням. Постанови суду, які виконуються 

негайно.Порядок виконання судових рішень в 

адміністративних справах. Звернення судових рішень в 

адміністративних справах до примусового виконання. 

Оформлення виконавчого листа. Судовий контроль за 

виконанням судових рішень в адміністративних 

справах. 
 


