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1. Структура вивчення навчальної дисципліни 
 

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
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 у тому числі 

У
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о
го

 у тому числі 
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ек

ц
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р
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. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Сутність 

адміністративного 

процесу та його зміст 

12 2 2 – – 8 12 2 – – – 10 

2. Докази в 

адміністративному 

процесі 

12 2 1 – – 9 13 – – – – 13 

3. Процесуальні строки 12 2 1 – – 9 13 – – – – 13 

4. Суб’єкти і учасники 

адміністративних 

процесуальних 

відносин 

12 2 2 – – 8 13 – – – – 13 

5. Заходи 

процесуального 

примусу в 

адміністративному 

процесі 

12 2 2 – – 8 13 – – – – 13 

6. Неюрисдикційні 

адміністративні 

провадження 

15 5 4 – – 6 13 4 1 – – 8 

7. Юрисдикційні 

адміністративні 

провадження 

15 5 4 – – 6 13 4 1 – – 8 

 Усього годин: 90 20 16 – – 54 90 10 2 – – 78 

 

1.2. Лекції 

№ 

з/п 
Назва і план теми 

Кількість 

годин 

1 2 3 

1. Сутність адміністративного процесу та його зміст 2 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

 

1.6. 

Поняття та ознаки адміністративного процесу.  

Структура адміністративного процесу, її поняття та елементи.  

Поняття і види адміністративних проваджень.  

Стадії адміністративних проваджень, їх характеристика. 

Адміністративні процедури (процесуальні дії), їх поняття, ознаки 

та види. 

Характеристика та ознаки адміністративної юрисдикції та 

адміністративної юстиції. 
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1 2 3 

2. Докази в адміністративному процесі 2 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

Поняття доказів, предмет доказування. 

Класифікація доказів. 

Джерела доказів. 

Дослідження доказів.  

Заходи забезпечення доказів та адміністративних проваджень. 

 

3. Процесуальні строки 2 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

Поняття процесуальних строків та їх значення. 

Визначення процесуальних строків, порядок їх обчислення. 

Види процесуальних строків. 

 

4. Суб’єкти і учасники адміністративних процесуальних відносин 2 

4.1. 

4.2. 

 

4.3. 

4.4. 

 

4.5. 

4.6. 

Поняття адміністративної процесуальної правосуб’єктності. 

Поняття і класифікація суб’єктів адміністративних процесуальних 

правовідносин.  

Особи, які розглядають і 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. 

 

5. Заходи процесуального примусу в адміністративному процесі 2 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

 

5.5. 

Поняття заходів адміністративного примусу.  

Підстави застосування заходів адміністративного примусу. 

Види заходів примусу. 

Особи, уповноважені застосовувати заходи процесуального 

примусу. 

Характеристика заходів процесуального примусу, що 

застосовуються в адміністративному судовому процесі. 

 

6. Неюрисдикційні адміністративні провадження 5 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

6.6. 

Нормотворче провадження. 

Дозвільне провадження. 

Реєстраційне провадження.  

Контрольне провадження.  

Атестаційне провадження. 

Провадження з розгляду пропозицій і заяв громадян.  

 

7. Юрисдикційні адміністративні провадження 5 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

Провадження у справах про адміністративні правопорушення.  

Провадження з розгляду скарг громадян.  

Дисциплінарні провадження.  

Поняття, завдання та мета адміністративного судочинства.  

 

 Усього 20 

 

1.3. Семінарські заняття 

 

Семінарське заняття 1 

Тема 1. Сутність адміністративного процесу та його зміст  

Питання для усного опитування та дискусії 

1.1. Поняття та ознаки адміністративного процесу.  

1.2. Структура адміністративного процесу, її поняття та елементи.  

1.3. Поняття і види адміністративних проваджень.  

1.4. Стадії адміністративних проваджень, їх характеристика. 
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1.5. Адміністративні процедури (процесуальні дії), їх поняття, ознаки та види. 

1.6. Характеристика та ознаки адміністративної юрисдикції та адміністративної юстиції.  

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: адміністративний процес, адміністративне провадження, стадія адміністративного 

провадження, адміністративна процедура, адміністративна юрисдикція, адміністративна 

юстиція. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 обґрунтування різних підходів до визначення поняття «адміністративний процес»; 

 особливості адміністративного процесу;  
 форми адміністративного процесу; 

 визначення характерних рис, властивих адміністративному процесу; 

 характеристика структури адміністративного процесу; 

 адміністративні провадження, стадії, етапи та дії (процедури) як елементи 

адміністративного процесу; 

 поняття адміністративного провадження; 

 визначення ознак адміністративного провадження; 

 наведення класифікації адміністративних проваджень; 

 характеристика стадій адміністративних проваджень; 

 визначення сутності та видів адміністративних процедур; 

 ознаки адміністративних процедур (процесуальних дій); 

 поняття адміністративної юрисдикції та адміністративної юстиції; 

 характеристика адміністративної юстиції; 

 характеристика адміністративної юрисдикції; 

 ознаки адміністративної юрисдикції та адміністративної юстиції; 

 визначення співвідношення понять «адміністративна юрисдикція» і «адміністративна 

юстиція»; 

 спільні, загальні риси та особливості адміністративної юрисдикції та адміністративної 

юстиції. 
 
 

Семінарське заняття 2 

Тема 2. Докази в адміністративному процесі 

Тема 3. Процесуальні строки 

Питання для усного опитування та дискусії 

2.1. Поняття доказів, предмет доказування. 

2.2. Класифікація доказів. 

2.3. Джерела доказів. 

2.4. Дослідження доказів.  

2.5. Способи забезпечення доказів. 

2.6. Заходи забезпечення адміністративних проваджень. 

3.1. Поняття процесуальних строків та їх значення. 

3.2. Види процесуальних строків.  

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: доказ, предмет доказування, джерела доказів, пояснення, показання свідка, допит 
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свідка, висновок експерта, письмові докази, речові докази, оцінка доказів, обов'язок 

доказування, забезпечення доказів, забезпечення адміністративних проваджень, заява, 

одержання зразків для експертного дослідження, витребування документів, процесуальний 

строк, поновлення процесуального строку, продовження процесуального строку, обчислення 

процесуального строку, строк звернення до адміністративного суду, строк розгляду справи, 

строк оскарження, строк перегляду справи. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 поняття адміністративного процесуального доказування; 

 поняття доказів; 

 належність і допустимість доказів; 

 предмет доказування; 

 обов’язок доказування;  

 джерела доказів; 

 пояснення сторін, третіх осіб та їх представників про відомі їм обставини; 

 визнання сторонами обставин, якими друга сторона обґрунтовує свої вимоги; 

 показання свідків про відомі їм обставини;  

 письмові докази, документи; 

 речові докази, предмети матеріального світу; 

 висновки експертів; 

 законність одержання доказів; 

 дослідження доказів; 

 установлення фактів протиправних рішень, дій чи бездіяльності органу владних 

повноважень; 

 установлення фактів наявності чи відсутності адміністративно-правового спору чи 

спору про право; 

 установлення наявності інтересів третіх осіб; 

 установлення наявності адміністративного правопорушення та його складу; 

 установлення наявності обставин, що пом’якшують і обтяжують відповідальність; 

 установлення наявності майнової шкоди; 

 поняття і значення преюдиційних фактів; 

 сутність і значення загальновідомих обставин та визнаних фактів; 

 класифікація доказів за різними ознаками; 

 прямі та непрямі докази; 

 обвинувальні та виправдувальні докази; 

 первісні та похідні докази; 

 заходи забезпечення доказів та адміністративних проваджень; 

 cуб’єкти, які ініціюють забезпечення доказів; 

 підстави забезпечення доказів; 

 вимоги до заяви про забезпечення доказів; 

 порядок розгляду заяви про забезпечення доказів; 

 ухвала про забезпечення доказів або про відмову в забезпеченні доказів; 

 допит свідків, потерпілої сторони, особи, яка вчинила правопорушення; 

 складання протоколу про адміністративне правопорушення; 

 судове доручення щодо допиту свідка за місцем або у місці його проживання 

(перебування); 

 вчинення інших процесуальних дій, спрямованих на збирання і забезпечення доказів; 

 огляд доказів на місці; 

 відібрання (витребування) пояснень свідків, третіх осіб та їхніх представників; 

 відібрання (витребування) показань (допиту) свідків; 

 відібрання (витребування) письмових доказів або їх копій; 
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 відібрання (витребування) речових доказів; 

 призначення експертизи (комплексної, комісійної, додаткової і повторної); 

 поняття процесуальних строків; 

 значення процесуальних строків в адміністративному процесі; 

 визначення процесуальних строків; 

 порядок обчислення процесуальних строків; 

 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 справах та перегляду справ; 

 строки виконання постанов у справах; 

 строки, тривалість і межі яких визначаються судом, органом владних повноважень 

(посадовою особою). 

 
 

Семінарське заняття 3 

Тема 4. Суб’єкти і учасники адміністративних процесуальних відносин 

Питання для усного опитування та дискусії 

4.1. Поняття адміністративної процесуальної правосуб’єктності. 

4.2. Поняття і класифікація суб’єктів адміністративних процесуальних правовідносин.  

4.3. Особи, які розглядають і вирішують адміністративні справи. 

4.4. Особи, які обстоюють в адміністративному процесі особисті права та законні 

інтереси. 

4.5. Особи, які представляють та захищають інтереси інших осіб. 

4.6. Особи, які сприяють адміністративним провадженням. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: процесуальна правосуб’єктність, адміністративна процесуальна правоздатність, 

адміністративна процесуальна дієздатність, суб’єкт адміністративних процесуальних 

правовідносин, учасник адміністративних процесуальних відносин, органи (посадові особи), 

уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, орган адміністративно-

процесуальної юрисдикції, посадова особа, адміністративні суди, суди загальної юрисдикції, 

уповноважені органи (посадові особи) виконавчої влади, уповноважені органи (посадові особи) 

місцевого самоврядування,  непублічні суб’єкти права, органи (посадові особи) громадських 

організацій, підприємств, установ різних форм власності, адміністративні комісії, виконавчі 

комітети сільських, селищних, міських рад, громадяни, державні органи, громадські органи, 

організації, підприємства, установи, заклади незалежно від форм власності, особа, яка 

притягається до адміністративної відповідальності, потерпілий, іноземці, особи без 

громадянства, посадові особи, юридичні особи, потерпілий, процесуальне представництво, 

захисник, законний представник, представник за договором, адвокат, інший фахівець у галузі 

права, який за законом має право на надання правової допомоги, Уповноважений Верховної 

Ради України з прав людини, прокурор, органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування та органи самоорганізації громадян, свідок, експерт, позивач, відповідач, третя 

особа, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, третя особа, яка не заявляє самостійні 

вимоги на предмет спору, експерт з питань права, спеціаліст, перекладач, помічник судді, 

секретар судового засідання, судовий розпорядник.   
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З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 поняття адміністративної процесуальної правосуб’єктності; 

 поняття адміністративної процесуальної правоздатності; 

 поняття адміністративної процесуальної дієздатності; 

 носії адміністративної процесуальної правосуб’єктності; 

 виникнення та припинення адміністративної процесуальної правоздатності; 

 виникнення та припинення адміністративної процесуальної дієздатності; 

 поняття суб’єктів адміністративних процесуальних правовідносин; 

 класифікація суб’єктів адміністративних процесуальних правовідносин; 

 особи, які розглядають і 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; 

 особи, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення; 

 права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; 

 правовий статус потерпілого; 

 законні представники та представники;  

 правовий статус захисника; 
 права та обов’язки свідка; 

 правовий статус експерта; 

 перекладач як особа, яка бере участь у провадженні в справі про адміністративне 

правопорушення;  

 відшкодування витрат потерпілим, свідкам, експертам і перекладачам; 

 класифікація учасників провадження у справах адміністративного судочинства; 

 права та обов’язки учасників справи; 

 позивач та відповідач як сторони в адміністративному судовому процесі; 

 встановлені законом випадки щодо можливості позовів суб’єкта владних повноважень; 

 права та обов’язки сторін; 

 права та обов’язки третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору; 

 права та обов’язки третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору; 

 неприпустимість зловживання процесуальними правами; 

 права та обов’язки третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору; 

 права та обов’язки третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору; 

 процесуальне правонаступництво; 

 завдання участі у справі представника; 

 загальні вимоги до особи, яка може бути представником;  

 види представників в адміністративному процесі; 

 коло осіб, які не можуть бути представниками; 

 повноваження представника у суді; 

 участь у судовому процесі органів та осіб, яким законом надано право звертатися до 

суду в інтересах інших осіб; 

 документи, що підтверджують повноваження представників; 

 процесуальний статус помічника судді; 

 процесуальний статус секретаря судового засідання; 

 процесуальний статус судового розпорядника; 

 процесуальний статус свідка; 

 процесуальний статус експерта; 

 процесуальний статус експерта з питань права; 

 процесуальний статус спеціаліста;  

 процесуальний статус перекладача. 
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Семінарське заняття 4 

Тема 5. Заходи процесуального примусу в адміністративному процесі 

Питання для усного опитування та дискусії 

5.1. Поняття та ознаки заходів адміністративного примусу. 

5.2. Підстави застосування заходів адміністративного примусу. 

5.3. Види заходів адміністративного примусу. 

5.4. Особи, уповноважені застосовувати заходи процесуального примусу.  

5.5. Характеристика заходів процесуального примусу, що застосовуються в 

адміністративному судовому процесі. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: адміністративний примус, заходи адміністративного примусу, заходи 

адміністративного попередження, заходи адміністративного припинення, заходи 

адміністративної відповідальності, заходи забезпечення провадження в справах про 

адміністративні правопорушення, адміністративне затримання особи, протокол, особистий 

огляд, огляд речей, вилучення речей та документів, у тому числі посвідчення водія, тимчасове 

затримання транспортного засобу, відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, 

річковими і маломірними суднами, огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого 

сп’яніння, а також щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу 

та швидкість реакції, доставлення порушника, вилучення майна, вимога припинення 

неправомірних дій, попередження, видалення із залу судового засідання,  тимчасове вилучення 

доказів для дослідження судом, привід, штраф, ухвала, підстави. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 поняття заходів адміністративного примусу; 

 підстави застосування заходів адміністративного примусу; 

 протиправне перешкоджання особами здійсненню адміністративного провадження; 

 порушення встановлених у суді правил;  

 невиконання вимог щодо припинення протиправних дій осіб та фіксування вчиненого 

правопорушення; 

 види заходів адміністративного примусу; 

 перевірка документів, огляд, внесення подання про усунення причин правопорушень як 

заходи адміністративного попередження; 

 адміністративне затримання, вилучення речей та документів, примусове лікування, 

відсторонення від керування як заходи адміністративного припинення; 

 попередження, штраф, позбавлення спеціального права, адміністративний арешт як 

заходи адміністративної відповідальності; 

 підстави адміністративного затримання; 

 строки адміністративного затримання; 

 органи (посадові особи), правомочні здійснювати адміністративне затримання; 

 підстави особистого огляду; 

 підстави огляду речей; 

 органи, які можуть проводити особистий огляд і огляд речей; 

 характеристика вилучення речей і документів; 

 посадові особи, які вилучають речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім 

об’єктом правопорушення, виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду речей; 

 підстави тимчасового вилучення посвідчення водія; 

 порядок тимчасового вилучення посвідчення водія; 

 строк тимчасового вилучення посвідчення водія; 
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 підстави тимчасового затримання транспортних засобів працівниками уповноважених 

підрозділів Національної поліції; 

 акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу; 

 випадки тимчасового затримання транспортного засобу та доставлення його для 

зберігання на спеціальний майданчик; 

 строк тимчасового затримання транспортного засобу; 

 повернення транспортного засобу, затриманого шляхом доставки для зберігання на 

спеціальний майданчик чи стоянку; 

 порядок тимчасового затримання працівниками уповноважених підрозділів 

Національної поліції транспортних засобів та їх зберігання; 

 підстави тимчасового затримання транспортних засобів інспекторами з паркування; 

 порядок тимчасового затримання інспекторами з паркування транспортних засобів та їх 

зберігання; 

 підстави відсторонення осіб від керування транспортними засобами, річковими і 

маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або 

щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість 

реакції; 

 підстави огляду водія (судноводія) на стан алкогольного, наркотичного чи іншого 

сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують його увагу 

та швидкість реакції; 

 наслідки незгоди водія (судноводія) на проведення огляду на стан алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, 

що знижують його увагу та швидкість реакції, поліцейським з використанням спеціальних 

технічних засобів або незгоди з його результатами; 

 порядок направлення особи для огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого 

сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та 

швидкість реакції; 

 порядок проведення огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння 

або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість 

реакції; 

 оскарження заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення; 

 відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконним застосуванням заходів 

забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення; 

 нормативно-правове закріплення застосування заходів примусу; 

 процесуальне закріплення застосування заходів примусу; 

 особи, уповноважені застосовувати заходи процесуального примусу; 

 підстави застосування заходів процесуального примусу; 

 порядок застосування заходів процесуального примусу; 

 види заходів процесуального примусу; 

 характеристика попередження; 

 характеристика видалення із зали судового засідання;  

 характеристика тимчасового вилучення доказів для дослідження судом, органом 

владних повноважень (посадовою особою);  

 характеристика приводу; 

 штраф як захід процесуального примусу.  

 

Семінарське заняття 5-6 

Тема 6. Неюрисдикційні адміністративні провадження 

Питання для усного опитування та дискусії 

6.1. Стадії нормотворчого провадження. 

6.2. Учасники нормотворчого провадження. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1102-2008-%D0%BF#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/990-2018-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/990-2018-%D0%BF#n8
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6.3. Стадії дозвільного провадження. 

6.4. Учасники дозвільного провадження. 

6.5. Стадії реєстраційного провадження.  

6.6. Учасники реєстраційного провадження. 

6.7. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

6.8. Порядок реєстрації громадських  об’єднань. 

6.9. Порядок реєстрації політичних партій. 

6.10. Порядок ліцензування видів господарської діяльності. 

6.11. Стадії контрольного провадження.  

6.12. Учасники контрольного провадження.  

6.13. Стадії атестаційного провадження. 

6.14. Учасники атестаційного провадження. 

6.15. Стадії провадження з розгляду пропозицій і заяв громадян. 

6.16. Учасники провадження з розгляду пропозицій і заяв громадян. 

6.17. Вимоги до звернень громадян. 

6.18. Особливості провадження за інформаційними запитами за Законом України «Про 

доступ до публічної інформації». 

6.19. Порядок подання і  розгляду електронної петиції. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: нормотворче провадження, дозвільне провадження, реєстраційне провадження, 

контрольне провадження, атестаційне провадження, провадження з розгляду пропозицій і заяв 

громадян, дозвіл, ліцензія, реєстрація, атестація, контроль, нагляд, заява, пропозиція, стадії, 

учасники.  

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 поняття нормотворчого провадження; 

 стадії нормотворчого провадження; 

 суб’єкти нормотворчого провадження; 

 поняття дозвільного провадження; 

 стадії дозвільного провадження; 

 суб’єкти дозвільного провадження; 

 поняття ліцензування; 

 дозволи і ліцензії; 

 поняття реєстраційного провадження; 

 стадії реєстраційного провадження; 

 суб’єкти реєстраційного провадження; 

 поняття контрольного провадження; 

 стадії контрольного провадження; 

 суб’єкти контрольного провадження; 

 поняття атестаційного провадження; 

 стадії атестаційного провадження; 

 суб’єкти атестаційного провадження; 

 поняття провадження з розгляду пропозицій і заяв громадян; 

 стадії провадження з розгляду пропозицій і заяв громадян; 

 суб’єкти провадження з розгляду пропозицій і заяв громадян; 

 пропозиція, заява і електронна петиція як види звернень громадян; 

 доступ до публічної інформації; 

 відмінності пропозиції, заяви і електронної петиції; 
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 вимоги до звернень громадян; 

 право громадян на звернення; 

 обов’язок громадян виконувати певні вимоги; 

 обов’язок нести відповідальність за порушення вимог щодо звернення; 

 діловодство за зверненнями громадян; 

 вимоги, контроль і облік за вирішенням справ за зверненнями громадян; 

 звіт про результати розгляду звернень громадян.  

 

Семінарське заняття 7-8 

Тема 7. Юрисдикційні адміністративні провадження 

Питання для усного опитування та дискусії 

7.1. Завдання та принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення.  

7.2. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення: поняття, види. 

7.3. Учасники провадження в справах про адміністративні правопорушення. 

7.4. Строки у провадженні в справах про адміністративні правопорушення. 

 7.5. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення.  

7.5.1. Порушення справи про адміністративне правопорушення. 

7.5.2. Розгляд справи про адміністративне правопорушення. Місце і строки розгляду.  

7.5.3. Винесення постанови по справі про адміністративні правопорушення.  

7.5.4. Перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення.  

7.5.5. Загальні правила виконання постанов про накладення адміністративних стягнень. 

7.6. Порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення. 

7.7. Обставини, що виключають провадження в справах про адміністративні 

правопорушення. 

7.8. Учасники провадження з розгляду скарг громадян.  

7.9. Стадії провадження з розгляду скарг громадян. 

7.10. Особливості провадження у справах адміністративно-спеціальних скарг. 

7.11. Характеристика дисциплінарного провадження щодо державних службовців.  

7.12. Особливості дисциплінарного провадження щодо працівників органів внутрішніх 

справ.  

7.13. Дисциплінарне провадження щодо прокурорсько-слідчих працівників.  

7.14. Порядок дисциплінарного провадження щодо суддів.  

7.15. Види та підстави накладення дисциплінарних стягнень. 

7.16. Процесуальний порядок накладення дисциплінарних стягнень. 

7.17. Поняття, завдання та мета адміністративного судочинства.  

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: справа про адміністративне правопорушення, провадження в справах про 

адміністративні правопорушення, стадія провадження, органи, що розглядають справи про 

адміністративне правопорушення, протокол в справі про адміністративне правопорушення, 

постанова в справі про адміністративне правопорушення, скарга, провадження з розгляду скарг 

громадян, дисциплінарні провадження, адміністративне судочинство, завдання 

адміністративного судочинства. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 виділення різних підходів щодо визначення поняття провадження в справі про 

адміністративне правопорушення;  

 завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення; 

 принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення; 

 учасники провадження в справах про адміністративні правопорушення; 
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 права та обов’язки осіб, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне 

правопорушення; 

 підвідомчість справ про адміністративні правопорушення; 

 наведення процесуальних строків, строків давності та строків примусового впливу у 

провадженні в справах про адміністративні правопорушення; 

 аналіз обставин, що виключають провадження в справі про адміністративне 

правопорушення; 

 поняття порушення справи про адміністративне правопорушення;  

 характеристика етапів стадій провадження в справах про адміністративні правопорушення; 

 підстави порушення справи - подія адміністративного проступку та його юридичний 

склад; 

 зміст протоколу про адміністративне правопорушення; 

 особи, які мають право складати протокол про адміністративні правопорушення, їх 

повноваження; 

 відкриття справи про адміністративне правопорушення; 

 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 по справі про адміністративне 

правопорушення; 

 винесення постанови по справі про адміністративні правопорушення; 

 види постанов по справі про адміністративне правопорушення; 

 форма, зміст і структура постанови по справі про адміністративне правопорушення; 

 порядок оголошення постанови по справі про адміністративне правопорушення та 

вручення її копії учасникам провадження та заінтересованим особам; 

 перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення; 

 порядок оскарження і строки оскарження постанови по справі про адміністративне 

правопорушення; 

 зупинення виконання постанови; 

 строк розгляду скарги; 

 розгляд скарги і прийняття рішення; 

 наслідки скасування постанови із закриттям справи про адміністративне 

правопорушення; 

 опротестування рішення у скарзі; 

 виконання постанови у справі про адміністративне правопорушення; 

 звернення виконання та строки звернення 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 виправних робіт, про застосування адміністративного 

арешту, про відшкодування майнової шкоди; 

 поняття провадження з розгляду скарг громадян; 

 вимоги до скарги; 

 стадії провадження з розгляду скарг громадян; 

 суб’єкти провадження з розгляду скарг громадян; 

 поняття дисциплінарного провадження; 

 стадії дисциплінарного провадження; 

 суб’єкти дисциплінарного провадження; 
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 поняття адміністративно-позовного провадження; 

 поняття і ознаки адміністративного судочинства; 

 завдання адміністративного судочинства; 

 мета адміністративного судочинства. 

 

1.4. Самостійна робота студентів  

 

Тема 1. Сутність адміністративного процесу та його зміст 

Завдання 1. Скласти таблицю «Концепції адміністративного процесу»: 

Таблиця  

Назва концепції 

адміністративного процесу 

Зміст поняття 

«адміністративний процес» 

Науковці, які є 

прихильниками концепції 

адміністративного процесу  

   

   

   

 

Завдання 2. Скласти таблицю «Класифікація адміністративних проваджень»: 

Таблиця  

Критерій 

класифікації  
Види адміністративних проваджень  

  

  

  

 

Завдання 3. Скласти таблицю «Порівняльна характеристика адміністративного 

судочинства, цивільного, господарського і кримінального процесів»: 

Таблиця 

 Адміністративний 

процес 

Цивільний 

процес 

Господарський 

процес 

Кримінальний 

процес 

Мета     

Завдання     

Суспільні 

відносини, що 

регулюються 

    

Види 

проваджень 

    

Структура судів 

та їх юрисдикція 

    

Сторони та їх 

правовий статус 

    

 

Завдання 4. Використовуючи складену таблицю, зробити самостійний висновок щодо 

загальних та відмінних рис між адміністративним судочинством та іншими видами процесу. 

 

Завдання 5. З’ясувати відмінності між юрисдикційними та управлінськими 

провадженнями. 

 

Питання для самоконтролю 

 Що таке «адміністративний процес»? 

 В чому полягає відмінність «широкого» і «вузького» тлумачення адміністративного 

процесу? 
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 Визначте характерні ознаки адміністративного процесу, покажіть його відмінність від 

кримінального та цивільного процесів. 

 Розкрийте зміст основних принципів адміністративного процесу. 

 Вкажіть мету та завдання адміністративного процесу. 

 Дайте визначення адміністративного провадження. 

 Наведіть класифікацію адміністративних проваджень. 

 Що таке стадії адміністративного провадження? Назвіть їх ознаки. 

 

Тема 2. Докази в адміністративному процесі 

Завдання 1. Скласти таблицю «Види доказів»: 

Таблиця  

№ 

з/п 

Критерій 

класифікації  
Назва видів доказів Характеристика доказу 

1.    

2.    

3.    

 

Завдання 2. Вирішити задачі: 

А) Пенсіонер Василенко звернувся до районного суду з позовом про зобов’язання 

виконавчого комітету сільської ради розглянути його заяву про виділення йому одноразової 

грошової допомоги для закупівлі дров на зиму і дати на неї відповідь. Виконком сільради просив 

у задоволенні позову відмовити і зазначив, що така заява до нього не надходила. Суд 

запропонував виконавчому комітету подати журнал реєстрації звернень громадян, але той 

пропозицію суду проігнорував. Суд розглянув справу на підставі наявних матеріалів і відмовив у 

задоволенні позову, оскільки позивач не довів факту подання заяви.  

Зробіть юридичний аналіз ситуації та підготуйте правову позицію. 

 

Б) 11 липня 2014 року інспектор державного пожежного нагляду району Сілін склав 

протокол про порушення майстром деревообробного заводу Косенком правил пожежної безпеки. 

24 липня протокол направлено до адміністративної комісії. На засіданні адміністративної комісії 

13 серпня винесено постанову про накладання на Косенка адміністративного штрафу у розмірі 

300 грн.  

Косенко 20 серпня оскаржив постанову до районного суду. 26 серпня районний суд 

запросив від адміністративної комісії матеріали справи. У зв'язку з тим, що Косенко не надав до 

адміністративної комісії квитанції про сплату штрафу, секретар адміністративної комісії 30 серпня 

направив постанову про стягнення штрафу до бухгалтерії заводу для утримання штрафу із 

заробітної плати Косенка.  

Проаналізуйте процесуальні аспекти даної справи відповідно до чинного законодавства.  

 

В) При вирішення спору щодо заборгованості із заробітної плати перед секретарем 

місцевої ради суд поклав обов’язок доведення наявності такої заборгованості на позивача. 

Через те, що позивач не довів обставину заборгованості із заробітної плати суд відмовив у 

задоволенні позову.  

Чи правомірним є дії суду? Чим порядок доказової діяльності в адміністративних судах 

відрізняється від доказової діяльності і інших судах? 

 

Питання для самоконтролю 

 Які докази мають важливіше значення? 

 Що таке предмет доказування? Назвіть джерела доказів. 

 Наведіть класифікацію доказів в адміністративному процесі. 

 Яким чином оцінюються докази? 
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Тема 3. Процесуальні строки 

Завдання 1. Скласти таблицю «Види процесуальних строків»: 

Таблиця  

№ 

з/п 

Критерій 

класифікації  

Назва видів 

процесуальних  

строків 

Характеристика процесуального строку 

1.    

2.    

3.    

 

Питання для самоконтролю 

 Яке значення мають процесуальні строки? 

 Визначте наслідки пропущення процесуальних строків. 

 Наведіть класифікацію процесуальних строків. 

 Назвіть приклади процесуальних строків, які передбачені в Кодексі України про 

адміністративні правопорушення. 

 Назвіть приклади процесуальних строків, які передбачені в Законі України «Про 

звернення громадян» 

 Назвіть приклади процесуальних строків, які передбачені в Кодексі адміністративного 

судочинства. 

 Який загальний і спеціальний строк звернення до адміністративного суду? 

 

Тема 4. Суб’єкти і учасники адміністративних процесуальних відносин 

Завдання 1. Використовуючи положення Кодексу адміністративного судочинства 

України, заповнити таблицю: 

Таблиця 

Адміністративна процесуальна правосуб’єктність 

Адміністративну процесуальну 

правоздатність мають: 

Адміністративну процесуальну дієздатність 

мають: 

  

  

 

Завдання 2. Розглянути фабулу правової ситуації «Справа громадянина Костенка П.П.», 

використовуючи положення Глави 5 Розділу II Кодексу адміністративного судочинства України 

та інші нормативно-правові акти, визначити всіх можливих учасників у справі та їх 

адміністративно-процесуальний статус. 

Громадянин Костенко П.П. звернувся до суду з позовом до Комінтернівського відділу 

реєстрації актів цивільного стану Харківського міського управління юстиції, у якому просить 

суд визнати неправомірною дію відповідача в частині відмови в прийнятті заяви про реєстрацію 

шлюбу й зобов'язати його зареєструвати шлюб між позивачем і громадянкою Донченко А.Л. 

10 жовтня 2019 року громадянин Костенко П.П. і громадянка Донченко А.Л. звернулися 

до відповідача з метою державної реєстрації шлюбу. Ними було сплачене державне мито. 

Однак у прийнятті заяви про реєстрацію шлюбу позивачеві й громадянці Донченко А.Л. було 

відмовлено усно. 

11 жовтня 2019 року громадянин Костенко П.П. і громадянка Донченко А.Л. звернулися 

до відповідача із письмовим зверненням і заявою про реєстрацію шлюбу через пошту. 

17 жовтня 2019 року громадянин Костенко П.П. одержав письмову відмову відповідача в 

проведенні реєстрації шлюбу. 

19 жовтня 2019 року подано адміністративний позов, складений представником позивача 

- Голубко І.В. 

Виклик осіб, що беруть участь у розгляді адміністративної справи, здійснено на 

14 листопада 2019 року до Комінтернівського районного суду м. Харкова. 

Громадянин Костенко П.П. - громадянин України, народився 01 січня 1970 р. у 
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м. Харкові. Паспорт МН 886674, виданий Комінтернівським РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській 

області 02.02.1986 р., зареєстрований за адресою: вул. Танкопія, 30, кв. 2, м. Харків, 61100. Тел.: 

(0572) 97-23-64. 

Керівник Комінтернівського відділу реєстрації актів цивільного стану Харківського 

міського управління юстиції - Боброва Наталя Петрівна. Наказом начальника Харківського 

міського управління юстиції Руден П.Р. № 97/к від 31.01.2005 р. Боброву Н.П. призначено на 

посаду керівника Комінтернівського відділу реєстрації актів цивільного стану Харківського 

міського управління юстиції. 

Донченко А.Л. - громадянка України, народилася 05 березня 1971 р. у м. Харкові. 

Паспорт МН 856774, виданий Московським РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області 

16.06.1987 р., не зареєстрована, проживає за адресою: вул. Танкопія, 30, кв. 2, м. Харків, 61100. 

Тел.: (0572) 97-23-64. Має доньку Костенко Ганну Петрівну, яка народилася 1 вересня 

2017 року у м. Харкові, свідоцтво про народження Серія 1-ВЛ № 049591 видане 

Комінтернівським відділом реєстрації актів цивільного стану Харківського міського управління 

юстиції 13.09.2017 р. 

Відомо також, що громадянин Костенко П.П. та громадянка Донченко А.Л. знаходяться 

у дружніх стосунках з сусідом Павленком Андрієм Михайловичем - громадянин України, 

народився 21 лютого 1970 року, паспорт МН 821575, виданий Комінтернівським РВ ХМУ 

ГУМВСУ в Харківській області 10.03.1986 р. зареєстрований за адресою: вул. Танкопія, 30, кв. 

3, м. Харків, 61100. Тел.: (0572) 97-23-70. 

Представником позивача є Голубко Іван Володимирович - громадянин України, 

народився 11.07.1965 року у м. Харкові, паспорт МН 836484, виданий Дзержинським РВ ХМУ 

ГУМВСУ в Харківській області 11.08.1981 р., зареєстрований за адресою: вул. Авіаційна, 30, м. 

Харків, 61166. Тел.: (057) 705-23-70. У 1998 році закінчив Університет внутрішніх справ і отри-

мав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст». Диплом МВ № 12345678 від 14 травня 1998 р. 

Секретар судового засідання Іванова О.Д. 

Судовий розпорядник Коваленко В.С. 

 

Завдання 3. Вирішити задачі: 

А) 16-річний Петро Заїка перед тим, як одержувати паспорт, звернувся до 

Хмельницького міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції у Хмельницькій області із заявою про зміну прізвища із 

«Заїка» на «Зайка», оскільки дуже комплексував з приводу свого прізвища. Відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану відмовив йому, мотивуючи це тим, що П. Заїка не сплатив 

державного мита і не подав довідки з органів внутрішніх справ про те, що він не перебуває у 

розшуку, і щодо нього не ведеться слідство. 

П. Заїка не погодився з такою відмовою і звернувся до адміністративного суду з позовом 

про зобов'язання відділу державної реєстрації актів цивільного стану змінити його прізвище. 

Адміністративний суд повернув позовну заяву у зв'язку з тим, що П. Заїка не має 

адміністративної процесуальної дієздатності, оскільки не досяг повноліття.  

Чи належить справу розглядати за правилами адміністративного судочинства? Чи 

правильно вчинив суд, повернувши позовну заяву П. Заїки? Порадьте П. Заїці, як йому діяти 

далі. 

 

Б) Громадянка Сидоренко С.С., яка тривалий час користувалася земельною ділянкою, 

але документів на землю не мала, звернулася до виконкому міської ради з заявою про надання 

їй в оренду цієї земельної ділянки. Виконком своїм рішенням відмовив Сидоренко С.С.  

Громадянка Сидоренко С.С. вирішила звернутися до адміністративного суду з позовом 

на рішення виконкому міської ради. Донька Сидоренко навчається на першому курсі 

юридичного факультету Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова і вже має майже вісімнадцять років, тому на сімейній раді було вирішено, що донька 

представлятиме інтереси мами в суді. 

Чи може донька бути представником громадянки Сидоренко С.С. у суді? Чому Ви так 
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вважаєте? Хто взагалі може бути представником сторін у адміністративній справі? Які 

документи підтверджують повноваження представників? Які повноваження мають 

представники? 

 

В) Під час розгляду адміністративної справи представник позивача — студент другого 

курсу юридичного факультету заявив клопотання про стягнення з районної державної 

адміністрації, яка була відповідачем, витрат на правову допомогу у розмірі 300 грн. При цьому 

представник позивача подав суду договір про надання правової допомоги між ним і позивачем, 

який підтверджує розмір цих витрат.  

Чи підлягає задоволенню клопотання представника позивача? Чи можна вважати 

послуги студента-правника правовою допомогою у контексті адміністративного 

судочинства? 

 

Г) Громадянин Тарасов звернувся до окружного адміністративного суду з позовом про 

визнання незаконним рішення міської ради про відмову у звільненні його від сплати податку на 

землю. Окружний адміністративний суд своєю ухвалою відмовив у відкритті провадження в 

адміністративній справі, посилаючись на те, що справу не належить розглядати за правилами 

адміністративного судочинства, оскільки міська рада не є юридичною особою (юридичною 

особою є виконком цієї ради), а отже, відповідно до ч. 1 і 3 ст. 43 Кодексу адміністративного 

судочинства України вона не має адміністративної процесуальної правосуб’єктності.  

Зробіть юридичний аналіз ситуації та підготуйте правову позицію. 

 

Д) При відкриті судового засідання у справі про незаконне захоплення земельної ділянки 

відповідач заявив клопотання про ведення судового процесу на кримськотатарській мові, 

оскільки іншими мовами він не володіє.  

Яке рішення повинен прийняти суд? Хто може виступати у судовому процесі як 

перекладач? Які права та обов’язки він має? 

 

Завдання 4. Заповнити таблицю «Учасники адміністративних проваджень»: 

Таблиця 
Вид адміністративного провадження Учасники адміністративного провадження 

Реєстраційне провадження   

Дозвільне провадження  

Нормотворче провадження   

Контрольне провадження  

Атестаційне провадження  

Провадження з розгляду звернень 

громадян 

 

Провадження у справах про 

адміністративні правопорушення 

 

Дисциплінарні провадження  

Адміністративне судочинство  

 

Завдання 5. Використовуючи відповідні положення Сімейного кодексу України та 

Цивільного процесуального кодексу України, виписати, хто може бути законним 

представником: 

 малолітньої особи; 

 неповнолітньої особи; 

 недієздатної фізичної особи; 

 особи, цивільна дієздатність якої обмежена. 

 

Питання для самоконтролю 

 Як співвідносяться поняття «суб’єкти» і «учасники адміністративних процесуальних 
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відносин»? 

 Хто є учасниками адміністративного судочинства? 

 Наведіть класифікацію суб’єктів адміністративних процесуальних відносин. 

 Назвіть учасників юрисдикційних адміністративних проваджень. 

 Назвіть учасників неюрисдикційних адміністративних проваджень. 

 Які права мають сторони в адміністративному позовному провадженні? 

 Визначте наслідки вступу в адміністративну справу третіх осіб, які заявляють 

самостійні вимоги на предмет спору. 

 Визначте наслідки вступу в адміністративну справу третіх осіб, які не заявляють 

самостійні вимоги на предмет спору. 

 Охарактеризуйте процесуальний статус потерпілого і особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності. 

 Які органи та посадові особи уповноважені розглядати справи про адміністративні 

правопорушення? 

 Охарактеризуйте процесуальний статус помічника судді, секретаря судового засідання 

та судового розпорядника.  

 Хто може бути свідком та представником? 

 Охарактеризуйте процесуальний статус свідка, перекладача, експерта, експерта з 

питань права.  

 

Тема 5. Заходи процесуального примусу в адміністративному процесі 

Завдання 1. Скласти таблицю «Види заходів процесуального примусу в 

адміністративному процесі»: 

Таблиця 

№ 

з/п 

Вид заходу 

процесуального 

примусу  

Підстава 

застосування  

Характеристика заходу процесуального 

примусу  

1.    

2.    

3.    

 

Завдання 2. Вирішити задачі: 

А) Особу невизнаного громадянства було затримано прикордонними військами України 

в момент незаконного перетинання державного кордону для з’ясування особистості на 8 діб.  

Обґрунтуйте правомірність такого адміністративного затримання та назвіть 

обов’язкові умови, які його повинні супроводжувати. 

 

Б) Мостиський прикордонний загін Західного регіонального управління Державної 

прикордонної служби України звернувся до суду з позовом, в якому просить постановити 

рішення про примусове видворення за межі території України та затримання громадянина 

Грузії Солонію. Вимоги про примусове видворення за межі території України та затримання 

обґрунтовує тим, що громадянин Грузії Солонія порушив встановлений порядок перетину 

державного кордону, що виявилося у спробі незаконного перетину державного кордону з 

України в Республіку Польща без паспорта, яка мала місце 20 жовтня 2012 року.  

Визначте процесуальний порядок дій суду та обґрунтуйте їх. 
 

Питання для самоконтролю 

 Яке значення мають заходи процесуального примусу? 

 Наведіть класифікацію заходів процесуального примусу. 

 До кого не може застосовуватися привід? 

 Який захід процесуального примусу є найбільш суворим? 

 Визначте підстави застосування заходів процесуального примусу. 
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 Які особи уповноважені застосовувати заходи процесуального примусу? 

 Що ви розумієте під адміністративним примусом? 

 Які групи заходів належать до адміністративного примусу? 

 Чим відрізняються заходи адміністративного припинення від адміністративно-

попереджувальних заходів та заходів адміністративного стягнення? 

 Які заходи адміністративного примусу застосовуються Національною поліцією? 

 Що таке адміністративне затримання особи? 

 Який строк адміністративного затримання? 

 В чому особливості застосування таких заходів адміністративного примусу, як 

особистий огляд та огляд речей? 

 Назвіть заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні 

правопорушення та охарактеризуйте їх. 
 

Тема 6. Неюрисдикційні адміністративні провадження 

Завдання 1. Скласти таблицю «Неюрисдикційні адміністративні провадження»: 

Таблиця 

№ 

з/п 

Назва 

неюрисдикційного 

адміністративного 

провадження  

Стадії 

провадження   

Характеристика стадії 

провадження 

 

Учасники 

провадження  

1. Нормотворче 

провадження 

   

2. Дозвільне 

провадження 

   

3. Реєстраційне 

провадження 

   

4. Контрольне 

провадження 

   

5. Атестаційне 

провадження 

   

6. Провадження з 

розгляду 

пропозицій і заяв 

громадян 

   

 

Завдання 2. Вирішити задачі: 

А) Начальник Котовського райвідділу внутрішніх справ 5 вересня 2014 року відмовив 

громадянину Рішелньову у видачі дозволу на придбання мисливської рушниці. Вважаючи 

відмову необґрунтованою, 15 вересня 2014 Рішелньов. оскаржив це рішення до УМВС в 

Одеській області. Відповіді до 11 листопада 2014 не одержав.  

Якими можуть бути подальші дії громадянина Рішелньова? 

 

Б) Пенсіонер Глухов приніс 5 липня 2015 року в райвідділ внутрішніх справ заяву про 

видачу йому ліцензії для придбання мисливської зброї, яка необхідна для охорони фруктового 

саду, і ліцензії на  купівлю газового пістолета для самооборони. До заяви були додані всі 

необхідні документи.  

Розглянувши в серпні цього ж року заяву, райвідділ  відмовив у видачі ліцензії на 

придбання мисливської зброї, оскільки він у травні цього року був поміщений в медичний 

витверезник. Ліцензію на купівлю газового пістолета йому видали. За цією ліцензією Глухов 

придбав у спеціальному магазині пістолет, про що була зроблена відповідна помітка в ліцензії.  

Через місяць дільничний працівник міліції вилучив пістолет Глухова. Чи правомірним є 

обмеження права громадянина на придбання, зберігання і користування зброєю? 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#n534
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#n534
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В) 5 жовтня 2013 року громадянин Сперненко перебував в лісовому масиві поблизу 

с. Бережесть Овруцького району Житомирської області в мисливських угіддях з 

гладкоствольною мисливською рушницею марки ІЖ-54 без належного дозволу на полюванні, 

чим порушив правила полювання, про що державний інспектор охорони навколишнього 

природного середовища Ковбань склав постанову про накладення на Сперненка 

адміністративного стягнення. 

Сперненко звернувся до суду з адміністративним позовом та просить скасувати 

постанову про накладення на нього адміністративного стягнення, визнати дії інспектора 

стосовно винесеної постанови від 11.12.2013 року протиправними, стягнути з нього на його 

користь суму судового збору. Позовні вимоги мотивує тим, що вказана постанова не відповідає 

обставинам справи та вимогам закону, є необґрунтованою, протиправною оскільки він не 

вчинив ніякого правопорушення, а рушницю взяв лише для самозахисту, з якої не стріляв 

більше 25 років та не є мисливцем. В судовому засіданні позов підтримав та просить змінити 

міру адміністративного стягнення у виді штрафу на попередження, адже, коли він йшов до лісу, 

то рушницю взяв лише з метою самозахисту, оскільки неодноразово бачив по телебаченню, що 

появилась «чупакабра». Він ніколи не полював та квитка мисливця ніколи не мав. Рушницю 

йому подарували і вона знаходиться у нього з 1982 року.  

Чи є правомірними дії інспектора Ковбаня? Яке рішення має винести адміністративний 

суд? 

 

Питання для самоконтролю 

 Що таке «реєстраційне провадження»? 

 Які групи об’єктів державної реєстрації діяльності можна виокремити? 

 Наведіть структуру реєстраційних проваджень. 

 Що передбачено стадією порушення та розгляду справи у реєстраційному 

провадженні? 

 Які існують підстави для відмови у проведенні державної реєстрації? 

 Які особливості процесуальної діяльності притаманні стадії виконання рішення зі 

здійснення державної реєстрації? 

 Вкажіть види реєстраційних проваджень. 

 Охарактеризуйте провадження з реєстрації нормативних актів органів виконавчої 

влади. 

 Охарактеризуйте провадження з реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. 

 Які документи подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи? 

 Назвіть документи, що подаються заявником для державної реєстрації фізичної особи 

– підприємця. 

 Які документи подаються заявником для державної реєстрації громадського 

об’єднання, що не має статусу юридичної особи? 

 Назвіть документи, що подаються заявником для державної реєстрації структурних 

утворень політичної партії, що не мають статусу юридичної особи. 

 Які документи подаються заявником для державної реєстрації відокремленого 

підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної 

організації? 

 Назвіть документи, що подаються заявником для державної реєстрації підтвердження 

всеукраїнського статусу громадського об’єднання. 

 Які документи подаються заявником для державної реєстрації символіки? 

 Охарактеризуйте провадження з реєстрації громадських об’єднань та їх символіки. 

 Хто здійснює реєстрацію політичних партій? 

 Які документи треба подавати для реєстрації політичних партій?  

 Що таке «дозвільне провадження»? 

 Вкажіть види дозвільних проваджень. 

 Вкажіть види господарської діяльності, що потребують ліцензування. 
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 Які суб’єкти публічної адміністрації уповноважені видавати ліцензії та дозволи? 

 Охарактеризуйте провадження по видачі дозволу на придбання спеціальних засобів 

самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівливої дії. 

 Які нормативно-правові акти приймають Верховна Рада України, Кабінет Міністрів 

України, Президент України, центральні органи виконавчої влади, місцеві ради та місцеві 

державні адміністрації? 

 Назвіть стадії нормотворчого провадження. 

 У яких друкованих виданнях здійснюється офіційне опублікування нормативно-

правових актів? 

  Коли набирають чинності закони та підзаконні нормативно-правові акти?  

 Які нормативні акти становлять правову основу провадження за зверненнями 

громадян? 

 Що ви розумієте під зверненнями громадян? 

 Які  види звернень громадян ви знаєте? 

 Які існують стадії провадження за зверненнями громадян? 

 Які вимоги пред’являються до звернень громадян? 

 Які види звернень не підлягають розгляду і вирішенню? 

 Який існує порядок розгляду звернень  громадян? 

 У які строки повинні бути розглянуті звернення громадян? 

 Які особливості подання та розгляду електронних петицій?  

 Назвіть, які суб’єкти зобов’язані проходити атестацію?  

 Які стадії контрольного провадження? 

 Назвіть суб’єктів контрольного провадження? 

 Що підлягає контролю та нагляду з боку суб’єктів публічної адміністрації? 

 

Тема 7. Юрисдикційні адміністративні провадження 

Завдання 1. Скласти таблицю «Юрисдикційні адміністративні провадження»: 

Таблиця 

№ 

з/п 

Назва 

юрисдикційного 

адміністративного 

провадження  

Стадії 

провадження   

Характеристика стадії 

провадження 

 

Учасники 

провадження  

1. Провадження у 

справах про 

адміністративні 

правопорушення 

   

2. Провадження з 

розгляду скарг 

громадян  

   

3. Дисциплінарні 

провадження 

щодо державних 

службовців 

   

4. Адміністративно-

позовне 

провадження 

(адміністративне 

судочинство) 

   

 

Завдання 2. Скласти проект протоколу про адміністративне правопорушення. 

 

Завдання 3. Використовуючи положення Кодексу України про адміністративні 
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правопорушення, законспектувати випадки, коли протоколи про адміністративні 

правопорушення не складаються. 

 

Завдання 4. Вирішити задачі: 

А) Державний службовець Ковальов, який працював керівником районного відділу 

освіти, порушив законодавство про державну службу. В результаті цього було призначено 

службове розслідування, яким керував один із заступників голови районної державної 

адміністрації. Після розслідування заступник голови районної державної адміністрації звільнив 

Ковальова.  

Чи було у заступника голови районної державної адміністрації право звільняти 

Ковальова? Дайте юридичну оцінку ситуації. 

 

Б) Мешканець села Семенівка фермер Іван Кавальскі звернувся до Семенівської 

сільської ради із заявою про надання йому в короткострокову оренду земельної ділянки для 

вирощування нового сорту соняшника (1 га), яка би прилягала до земель, що є у його власності. 

Сільська рада розглянула заяву І. Кавальскі і прийняла рішення про надання йому в оренду 

земельної ділянки розміром 1 га, прилеглої до сільськогосподарських угідь І. Кавальскі з 

південної сторони. Зазначена земельна ділянка раніше належала іншому користувачеві, з яким 

сільська рада розірвала договір довгострокової оренди через недоцільне її використання.  

І. Кавальскі звернувся до районного суду з адміністративним позовом, у якому оскаржив 

рішення сільської ради. Позов він обґрунтував тим, що попередній користувач земельної 

ділянки використовував її для зберігання отрутохімікатів. Значна частина хімікатів зберігалася 

протягом тривалого часу під відкритим небом, тому земля зазнала значного забруднення і стала 

малопридатною для вирощування сільськогосподарських культур.  

Суд, розглянувши справу, прийняв постанову, якою у задоволенні позову відмовив. 

Основним мотивом стало те, що сільська рада прийняла своє рішення відповідно до закону, 

адже прохання І. Кавальскі про виділення земельної ділянки для вирощування соняшника було 

повністю задоволено, а земельна ділянка, згідно з даними державного земельного кадастру, 

належить до земель сільськогосподарського призначення, тому суд не взяв до уваги посилання 

позивача на те, що вона є малопридатною для ведення сільського господарства.  

Чи допустила порушення сільська рада прав, свобод та інтересів І. Кавальскі? Чи 

врахував суд завдання адміністративного судочинства, відмовляючи в задоволенні позову? Чи 

було перевірено рішення сільської ради на відповідність усім критеріям, що визначені ч. 2 ст. 2 

Кодексу адміністративного судочинства України? Якщо ні, то які критерії були 

проігноровані? Чи правильне рішення ухвалив суд? Підготуйте консультацію, як діяти 

І. Кавальскі далі. 

 

В) За неналежне виконання своїх службових обов’язків головному спеціалісту 

Державної податкової інспекції у м. Хмельницькому Головного управління ДФС у 

Хмельницькій області Русову було оголошено догану і затримано на один рік присвоєння 

чергового рангу. Русов, вважаючи, що за один дисциплінарний проступок до нього застосовано 

два дисциплінарних стягнення, оскаржив даний наказ у суді.  

Яким повинно бути рішення суду? 

 

Г) Суддя одного з місцевих судів Тернопільської області Нижник під час розгляду 

матеріалів кримінального провадження по обвинуваченню громадянина О. у вчиненні злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України, припустився грубих, нетактовних 

висловлювань на адресу обвинуваченого О., який звернувся із заявою про притягнення судді до 

відповідальності за порушення присяги.  

Вища кваліфікаційна комісія суддів України порушила дисциплінарне провадження 

щодо судді Нижника, за результатами якого прийняла рішення про притягнення судді Нижника 

до дисциплінарної відповідальності і застосування щодо нього дисциплінарного стягнення – 

суворої догани.  

Чи правомірно діяла Вища кваліфікаційна комісія суддів України? Дайте правову оцінку 
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даної ситуації. 

 

Д) Голова адміністративної комісії оголосив догану вчительці за те, що вона переводила 

школярів через дорогу в невстановленому місці, а на зауваження поліцейських не реагувала.  

Проаналізуйте ситуацію з юридичного погляду. 
 

Е) Комсомольський міський суд Полтавської області прийняв рішення про застосування 

до Сомова виправних робіт строком на 40 днів за вчинення дрібного хуліганства. Сомов 

ухилився від виправних робіт. Про це було повідомлено суд, і суддя прийняв постанову про 

заміну виправних робіт 15 днями адміністративного арешту.  

Які адміністративні стягнення передбачені за вчинення дрібного хуліганства? Де, яким 

чином і протягом якого строку відбуваються виправні роботи? Чи має право суддя замінити 

виправні роботи на адміністративний арешт в даному випадку? Чи правомірне рішення 

прийняв суддя? 

 

Є) 22 вересня за фактом ДТП було порушено кримінальну справу. У ході розслідування 

було визнано, що водій скоїв не злочин, а адміністративне правопорушення. 20 листопада 

справу припинили, а матеріали переслали в поліцію для вирішення питання про притягнення 

водія до адміністративної відповідальності. В поліцію матеріали надійшли 2 грудня.  

Чи можна ще накласти адміністративне стягнення на водія? 
 

Ж) Громадянин П. 19 лютого був оштрафований за розпивання спиртних напоїв у 

громадських місцях. 25 грудня цього ж року на нього знову було накладено штраф за 

аналогічне правопорушення.  

Чи можна за таке ж правопорушення, скоєне у березні наступного року, притягнути 

громадянина П. до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 178? Чому? 

 
Завдання 5. Скласти порівняльну таблицю «Особливості дисциплінарної 

відповідальності окремих суб’єктів»: 

Таблиця 

Суб’єкт 
Державний 

службовець 
Прокурор Суддя 

Працівник органів 

внутрішніх справ 

Правове 

регулювання  

    

Підстави для 

притягнення до 

дисциплінарної 

відповідальності 

    

Орган, що вирішує 

питання щодо 

притягнення до 

дисциплінарної 

відповідальності 

    

Наслідки 

притягнення до 

дисциплінарної 

відповідальності 

    

Дисциплінарні 

стягнення  

    

 

 

Завдання 6. Заповнити таблицю «Строки у провадженні в справах про адміністративні 

правопорушення»: 

Таблиця 
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Строки  Тривалість  

розгляду справ про адміністративне правопорушення  

оскарження постанови по справі про адміністративне 

правопорушення 

 

розгляду скарги і протесту на  постанову по справі 

про адміністративне правопорушення 

 

виконання постанови по справі про адміністративне 

правопорушення 

 

накладення стягнення  

 

Питання для самоконтролю 

 Що таке «дисциплінарне провадження»? 

 Вкажіть види дисциплінарних проваджень. 

 Назвіть стадії дисциплінарного провадження. 

 Які дисциплінарні проступки передбачені Законом України «Про державну службу»? 

 Які дисциплінарні стягнення можуть накласти на державних службовців? 

 Які рішення можуть бути прийняті в результаті дисциплінарного провадження? 

 Які органи уповноважені накладати дисциплінарні стягнення на державних 

службовців? 

 Порівняйте дисциплінарне провадження із провадженням у справі про 

адміністративне правопорушення. 

 Охарактеризуйте дисциплінарне провадження щодо працівників органів внутрішніх 

справ.  

 Які органи уповноважені накладати дисциплінарні стягнення на працівників органів 

внутрішніх справ? 

 Які дисциплінарні стягнення можуть накласти на працівників органів внутрішніх 

справ? 

 Охарактеризуйте дисциплінарне провадження щодо прокурорсько-слідчих 

працівників. 

 Які дисциплінарні стягнення можуть накласти на прокурорів? 

 Які органи уповноважені накладати дисциплінарні стягнення на суддів? 

 Розкрийте сутність стадій дисциплінарного провадження щодо суддів.  

 Які дисциплінарні стягнення можуть накласти на суддів? 

 Вкажіть порядок накладення дисциплінарних стягнень на державних службовців. 

 Що таке «скарга»? 

 Вкажіть стадії провадження у справах розгляду звернень громадян. 

 Вкажіть існуючі строки провадження у справах розгляду скарг громадян. 

 В чому полягає особливість подання повторної скарги? 

 Вкажіть ознаки адміністративно-спеціальних скарг? 

 Яким нормативним актом регламентується судовий порядок подання та розгляду 

скарг? 

 Що таке «провадження у справах про адміністративні правопорушення»? 

 Назвіть стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

 Вкажіть процесуальні строки провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

 Назвіть строки давності в провадженні у справах про адміністративні 

правопорушення. 

 Вкажіть строки примусового впливу в провадженні у справах про адміністративні 

правопорушення. 

 Зазначте види суб’єктів провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

 Які органи (посадові особи) належать до «лідируючих суб’єктів» провадження у 

справах про адміністративні правопорушення? 
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 Назвіть етапи стадії «адміністративне розслідування та порушення справи про 

адміністративний проступок». 

 Назвіть етапи стадії «розгляд справи та винесення постанови». 

 Назвіть етапи стадії «оскарження (опротестування) постанови». 

 Назвіть етапи стадії «виконання постанови»? 

 Які види адміністративного провадження ви знаєте? 

 Як співвідносяться між собою адміністративне провадження та провадження в 

справах про адміністративні правопорушення? 

 Дайте визначення провадження в справах про адміністративні правопорушення. 

 Назвіть принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення. 

 Що є приводами, а що підставами для порушення справи про адміністративне 

правопорушення?  

 Які обставини виключають провадження в справах про адміністративні 

правопорушення?  

 Назвіть місце та строки розгляду справ про адміністративні правопорушення.  

 Який існує порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення?  

 Які види постанов у справах про адміністративні правопорушення вам відомі? 

 Назвіть підстави, порядок та строки оскарження або опротестування постанови по 

справі про адміністративні правопорушення. 

 Які нормативні акти становлять правову основу дисциплінарного провадження? 

 Що ви розумієте під дисциплінарним правопорушенням? 

 Які стадії дисциплінарного провадження ви знаєте? 

 Який існує порядок проведення службового розслідування? 

 Назвіть види дисциплінарних стягнень. 

 Який порядок накладення і зняття дисциплінарного стягнення вам відомий? 

 Назвіть ознаки адміністративного судочинства. 

 Охарактеризуйте завдання адміністративного судочинства.  

 

1.5. Індивідуальні завдання  

 

Індивідуальні завдання передбачаються у формі рефератів-оглядів та процесуальних 

документів. Завдання обирається студентом на початку семестру і виконується за усталеними 

вимогами.  

 

1.5.1. Основні вимоги до написання рефератів-оглядів 

При виконанні індивідуального завдання необхідно взяти до уваги, що реферат (лат. refero 

– доношу, повідомляю, переказую) – це короткий переказ змісту наукової роботи, книги або 

вчення, оформлене у вигляді письмової публічної доповіді; доповідь на задану тему, зроблена 

на основі критичного огляду відповідних джерел інформації (наукових праць, літератури по 

темі).  

Зі свого боку, реферат-огляд складається на основі декількох джерел і зіставляє різні 

точки зору з досліджуваного питання. 

Реферат-огляд, незалежно від теми, містить визначені реквізити: титульна сторінка 

встановленого зразка, вступ, розділи, висновки, список використаних джерел і додатки (у разі 

необхідності). 

Обов’язково в тексті повинні бути посилання на джерела, що були використані при 

написанні реферату. Посилання подаються у квадратних дужках з вказівкою номера джерела, за 

яким воно внесене у список використаних джерел, та сторінки (якщо подається точна цитата 

або числові дані), наприклад [3, с.8].  

Технічні вимоги: текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 

1,5 інтервали. Поля: верхнє – 2,0 см, нижнє – 2,0 см, ліве – 3,0 см, праве –  1,0 см. Загальний 

обсяг реферату-огляду –  до 15 сторінок формату А4. 
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1.5.2. Теми рефератів-оглядів 

1. Поняття адміністративного процесу та його особливості. 

2. Структура адміністративного процесу. 

3. Поняття та види строків в адміністративному процесі. 

4. Визначення процесуальних строків, порядок їх обчислення.  

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

характеристика та відмінності. 

6. Порядок застосування Національною поліцією примусових заходів. 

7. Адміністративний нагляд за особами,  звільненими з місць позбавлення волі. 

8. Особливості застосування заходів процесуального примусу в адміністративних 

судах. 

9. Особливості правового примусу в адміністративному процесі та його ознаки. 

10. Привід як захід адміністративного примусу. 

11. Заходи забезпечення доказів та адміністративних проваджень, їх нормативно- 

правове регулювання. 

12. Види заходів процесуального примусу та підстави їх застосування. 

13. Особи, уповноважені застосовувати заходи процесуального примусу.  

14. Загальносоціальні принципи адміністративного процесу. 

15. Загальні (конституційні) принципи адміністративного процесу. 

16. Спеціальні принципи адміністративного процесу. 

17. Принципи адміністративного процесу: питання теорії та практики. 

18. Поняття та види неюрисдикційних адміністративних проваджень. 

19. Поняття та види юрисдикційних адміністративних проваджень. 

20. Провадження справ по заявах та скаргах. 

21. Адміністративні провадження за заявою суб'єкта звернення. 

22. Класифікація адміністративних проваджень. 

23. Особливості нормотворчих проваджень в структурі адміністративного процесу. 

24. Особливості дисциплінарного провадження.  

25. Особливості дозвільного провадження. 

26. Особливості реєстраційного провадження.  

27. Особливості контрольного провадження.  

28. Особливості атестаційного провадження. 

29. Установчі, правозастосовчі провадження в адміністративному процесі. 

30. Адміністративна юстиція як необхідний атрибут демократичної та правової держави. 

31. Генезис наукових поглядів щодо правової природи адміністративної юстиції. 

32. Адміністративна юстиція, адміністративний процес та адміністративна юрисдикція: 

теоретичні та практичні питання співвідношення цих категорій як інститутів адміністративного 

права. 

33. Ліцензування господарської діяльності з надання охоронних послуг. 

34. Легалізація як різновид дозвільно-реєстраційної діяльності. 

35. Інститут позасудового захисту прав і свобод громадян в України: проблеми теорії та 

практики. 

36. Особливості розгляду звернень громадян до органів Національної поліції. 

37. Поняття та види провадження справ по заявах та скаргах. 

38. Стадії провадження справ по заявах та скаргах. 

39. Поняття та види провадження справ про адміністративні правопорушення. 

40. Зміст управлінського адміністративного процесу. 

41. Стадії провадження справ про адміністративні правопорушення. 

42. Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення. 

43. Виконання адміністративних рішень. 

44. Стадії адміністративних проваджень, їх характеристика. 

45. Поняття, мета та завдання проваджень в сфері управління. 

46. Приводи і підстави для провадження в сфері управління. 

47. Види проваджень в сфері управління, їх законодавче та нормативне регулювання. 
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48. Стадії та структура провадження за зверненням громадян. 

49. Поняття, завдання та мета адміністративного судочинства. 

50. Виконання постанови по справі про адміністративне правопорушення. 

51. Винесення постанови по справі про адміністративні правопорушення. 

52. Перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення. 

53. Розгляд справи про адміністративне правопорушення. 

54. Проблеми оскарження постанов по справах про адміністративні правопорушення. 

55. Адміністративно-процесуальний статус державних органів управління та їх 

представників як суб’єктів адміністративного процесу. 

56. Адміністративно-процесуальний статус особи, яка притягається до адміністративної 

відповідальності. 

57. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність спеціаліста. 

58. Особливості участі секретаря судового засідання та судового розпорядника при 

розгляді адміністративної справи в суді. 

59. Колективні суб’єкти адміністративного процесу. 

60. Адміністративна правосуб’єктність. 

61. Учасники провадження за зверненням громадян. 

62. Учасники адміністративних проваджень в сфері управління, їх повноваження, права 

і обов'язки. 

63. Особи, які представляють та захищають інтереси інших осіб. 

64. Особи, які сприяють адміністративним провадженням та здійсненню 

адміністративного судочинства. 

65. Особи, які регулюють і вирішують адміністративні справи. 

66. Особи, які обстоюють в адміністративному процесі особисті права та законні 

інтереси. 

67. Суб’єкти провадження справ про адміністративні правопорушення. 

68. Види суб’єктів адміністративно-процесуальних відносин. 

69. Участь в адміністративному судочинстві України суб’єктів владних повноважень. 

70. Процесуальне представництво у судовому адміністративному процесі. 

71. Захисник як учасник адміністративного процесу. 

72. Представництво в адміністративному процесі. 

73. Громадяни як суб’єкти адміністративно-процесуальних відносин. 

74. Поняття та види доказів в судовому адміністративному процесі. 

75. Загальні засади доказування в адміністративних справах. 

76. Предмет та межі доказування в адміністративному процесі. 

77. Підстави та порядок призначення експертизи в адміністративному процесі. 

78. Оцінка доказів як елемент доказової діяльності. 

79. Обов'язок доказування. 

80. Джерела доказів. 

 

1.5.3. Процесуальні документи 

1. Заява. 

2. Пропозиція.  

3. Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи (форма 1). 

4. Заява про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі 

власного установчого документа або модельного статуту (форма 2). 

5. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань (форма 3). 

6. Заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної 

особи (форма 4). 

7. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ 

юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань (форма 5). 
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8. Заява про державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу юридичної 

особи (форма 6). 

9. Заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її 

ліквідації (форма 7). 

10. Заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її 

реорганізації (форма 8). 

11. Заява про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань (форма 9). 

12. Заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем (форма 10). 

13. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, 

що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань (форма 11). 

14. Заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної 

особи - підприємця за її рішенням (форма 12). 

15. Заява про державну реєстрацію включення відомостей про фізичну особу - 

підприємця до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань (форма 13). 

16. Заява про державну реєстрацію символіки (форма 14). 

17. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про символіку, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань (форма 15). 

18. Заява про державну реєстрацію постійно діючого третейського суду (форма 16). 

19. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про постійно діючий третейський 

суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань (форма 17). 

20. Заява про державну реєстрацію структурного утворення політичної партії, що не має 

статусу юридичної особи (форма 18). 

21. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про структурне утворення 

політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (форма 19). 

22. Заява про державну реєстрацію громадського об'єднання (організації профспілки), 

що не має статусу юридичної особи (форма 20). 

23. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об'єднання 

(організацію профспілки), що не має статусу юридичної особи, які містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 

(форма 21). 

24. Заява про державну реєстрацію (акредитацію) відокремленого підрозділу іноземної 

неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації (форма 22). 

25. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ 

іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань (форма 23). 

26. Заява про державну реєстрацію підтвердження всеукраїнського статусу 

громадського об'єднання або відмови від всеукраїнського статусу громадського об'єднання 

(форма 24). 

27. Вимога (припис) поліцейського.   

28. Повідомлення про запрошення до підрозділу поліції. 

29. Електронна картка про адміністративне правопорушення. 

30. Тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом. 

31. Повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності. 

32. Повідомлення про тимчасове затримання транспортного засобу. 

33. Акт вилучення посвідчення водія. 

34. Заява про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання 
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фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів). 

35. Дозвіл на право зберігання та носіння зброї. 

36. Дозвіл на право виготовлення найпростіших гранульованих і водомістких вибухових 

речовин на пунктах, розташованих на підприємствах, які проводять підривні (вибухові) роботи. 

37. Висновок про анулювання дозволу на зберігання вогнепальної, пневматичної чи 

холодної зброї. 

38. Акт перевірки об'єкта дозвільної системи. 

39. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем 

дошкільної освіти. 

40. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення 

провадження освітньої діяльності) у сфері професійної (професійно-технічної) освіти. 

41. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення 

провадження освітньої діяльності) за спеціальністю у сфері фахової передвищої 

освіти/післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста. 

42. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення 

провадження освітньої діяльності) у сфері вищої/післядипломної освіти для осіб з вищою 

освітою. 

43. Заява про отримання ліцензії на провадження діяльності з виробництва 

(виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими 

засобами. 

44. Заява про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з імпорту 

лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів). 

45. Заява про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань відомостей про місце провадження господарської 

діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової, 

роздрібної торгівлі лікарськими засобами. 

46. Заява про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань відомостей про місце провадження господарської 

діяльності з виробництва лікарських засобів. 

47. Заява про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань відомостей про місце провадження господарської 

діяльності з імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів). 

48. Заява на переоформлення ліцензії. 

49. Заява про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань у зв’язку з припиненням діяльності з виробництва 

(виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими 

засобами за певним місцем її провадження. 

50. Заява про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань у зв’язку з припиненням діяльності з виробництва 

лікарських засобів за певним місцем провадження. 

51. Заява про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань у зв’язку з припиненням діяльності з імпорту 

лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) за певним місцем 

провадження. 

52. Заява про звуження провадження виду господарської діяльності. 

53. Заява про розширення провадження виду господарської діяльності. 

54. Заява про анулювання ліцензії. 

55. Акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу. 

56. Акт про недопущення посадових осіб органу державного архітектурно-будівельного 

контролю на об’єкти будівництва, підприємства будівельної галузі для виконання покладених 

на них функцій. 

57. Акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу 

державного нагляду (контролю) щодо дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної 
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діяльності. 

58. Апеляційна скарга на постанову судді у справі про адміністративне 

правопорушення. 

59. Заява про перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення. 

60. Постанова адміністративної комісії по справі про адміністративне правопорушення. 

61. Постанова по справі про адміністративне правопорушення. 

62. Постанова по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі. 

63. Постанова про адміністративний арешт. 

64. Постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення. 

65. Постанова про закриття справи про накладення штрафу за правопорушення у сфері 

містобудівної діяльності. 

66. Постанова про конфіскацію предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення. 

67. Постанова про конфіскацію та грошей, одержаних внаслідок вчинення 

адміністративного правопорушення. 

68. Постанова про накладення адміністративного стягнення за порушення правил 

зупинки транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису). 

69. Постанова про накладення адміністративного стягнення за порушення правил 

стоянки транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису).  

70. Постанова про накладення адміністративного стягнення за порушення правил 

паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису).  

71. Постанова про накладення адміністративного стягнення по справі про 

адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване 

не в автоматичному режимі. 

72. Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження. 

73. Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за 

правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. 

74. Постанова про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної 

діяльності. 

75. Постанова про накладення штрафу. 

76. Постанова про позбавлення права керування річковими і маломірними суднами. 

77. Постанова про позбавлення права керування транспортним засобом. 

78. Постанова про позбавлення права полювання. 

79. Постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) 

про накладення адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт. 

80. Постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) 

про накладення адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт. 

81. Постанова у справі про порушення правил дорожнього руху. 

82. Постанова про застосування арешту з утриманням на гауптвахті. 

83. Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт. 

84. Припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт. 

85. Припис про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної 

діяльності, будівельних норм, стандартів і правил. 

86. Протокол про адміністративне затримання. 

87. Протокол про адміністративне правопорушення (щодо здійснення державного 

архітектурно-будівельного нагляду). 

88. Протокол про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху. 

89. Протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією. 

90. Протокол про вилучення документів.  

91. Протокол про вилучення речей. 

92. Протокол про огляд речей. 

93. Протокол про особистий огляд. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1408-15#n431
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1408-15#n431
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1408-15#n431
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1408-15#n431
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1408-15#n431
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1408-15#n431
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94. Рішення по скарзі на постанову по справі про адміністративне правопорушення. 

95. Рішення про адміністративне затримання. 

96. Рішення щодо залишення постанови по справі про адміністративне правопорушення 

без змін, а скарги або подання прокурора без задоволення. 

97. Рішення щодо зміни заходу стягнення. 

98. Рішення щодо скасування постанови по справі про адміністративне правопорушення 

та надсилання справи на новий розгляд. 

99. Рішення щодо скасування постанови по справі про адміністративне правопорушення 

і закриття справи 

100.Скарга на постанову адміністративної комісії по справі про адміністративне 

правопорушення. 

101.Скарга на постанову інспектора з паркування про накладення адміністративного 

стягнення (ч. 1 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення).   

102.Скарга на постанову інспектора з паркування про накладення адміністративного 

стягнення (ч. 3 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення).   

103.Скарга на постанову інспектора з паркування про накладення адміністративного 

стягнення (ч. 1 ст. 152-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення).   

104.Скарга на постанову інспектора з паркування про накладення адміністративного 

стягнення (ч. 2 ст. 152-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення). 

105.Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення. 

106.Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі. 

107.Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення про порушення 

правил зупинки транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису). 

108.Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення про порушення 

правил стоянки транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису). 

109.Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення про порушення 

правил паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису). 

110.Скарга на постанову про одночасне накладення основного і додаткового 

адміністративних стягнень. 

111.Скарга на рішення виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради. 

 

1.6. Підсумковий контроль 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного заліку.  

 

1.6.1. Питання для підсумкового контролю  

1. Поняття та ознаки адміністративного процесу.  

2. Поняття та елементи структури адміністративного процесу.  

3. Поняття та ознаки адміністративного провадження.  

4. Види адміністративних проваджень.  

5. Характеристика стадій адміністративних проваджень. 

6. Поняття та ознаки адміністративних процедур (процесуальних дій). 

7. Види адміністративних процедур (процесуальних дій). 

8. Характеристика адміністративної юрисдикції  

9. Характеристика адміністративної юстиції. 

10. Поняття доказів та предмету доказування. 

11. Класифікація доказів. 

12. Джерела доказів. 

13. Дослідження доказів.  

14. Способи забезпечення доказів. 

15. Поняття процесуальних строків та їх значення. 

16. Визначення процесуальних строків, порядок їх обчислення. 

17. Види процесуальних строків.  
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18. Поняття адміністративної процесуальної правосуб’єктності. 

19. Класифікація суб’єктів адміністративних процесуальних правовідносин.  

20. Поняття та ознаки заходів адміністративного примусу.  

21. Підстави застосування заходів адміністративного примусу. 

22. Види заходів адміністративного примусу. 

23. Особи, уповноважені застосовувати заходи процесуального примусу.  

24. Характеристика заходів процесуального примусу, що застосовуються в адміністративному 

судовому процесі. 

25. Стадії нормотворчого провадження. 

26. Стадії дозвільного провадження. 

27. Стадії реєстраційного провадження.  

28. Стадії контрольного провадження.  

29. Стадії атестаційного провадження. 

30. Стадії провадження з розгляду пропозицій і заяв громадян.  

31. Учасники нормотворчого провадження. 

32. Учасники дозвільного провадження. 

33. Учасники реєстраційного провадження.  

34. Учасники контрольного провадження.  

35. Учасники атестаційного провадження. 

36. Учасники провадження з розгляду пропозицій і заяв громадян.  

37. Стадії провадження з розгляду скарг громадян.  

38. Стадії дисциплінарного провадження щодо державних службовців.  

39. Учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення.  

40. Учасники провадження з розгляду скарг громадян.  

41. Учасники дисциплінарного провадження щодо державних службовців.  

42. Поняття, завдання та мета адміністративного судочинства.  

43. Завдання та принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення.  

44. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення: поняття, види. 

45. Характеристика стадії порушення справи про адміністративне правопорушення і 

адміністративне розслідування. 

46. Характеристика стадії розгляду справи про адміністративне правопорушення та винесення 

рішення у справах про адміністративні правопорушення. 

47. Характеристика стадії перегляду постанови по справі про адміністративне 

правопорушення. 

48. Загальні правила виконання постанов про накладення адміністративних стягнень. 

49. Порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення. 

50. Обставини, що виключають провадження в справах про адміністративні правопорушення. 

51. Вимоги до звернень громадян. 

52. Особливості провадження за інформаційними запитами за Законом України «Про доступ до 

публічної інформації». 

53. Порядок подання і  розгляду електронної петиції.  

54. Особливості дисциплінарного провадження щодо працівників органів внутрішніх справ. 

55. Особливості дисциплінарного провадження щодо прокурорів. 

56. Особливості дисциплінарного провадження щодо суддів. 

57. Державна реєстрація нормативних актів органів виконавчої влади. 

58. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

59. Порядок реєстрації громадських  об’єднань. 

60. Порядок реєстрації політичних партій. 

61. Порядок ліцензування видів господарської діяльності. 

62. Процесуальний порядок накладення дисциплінарних стягнень. 

63. Особливості провадження у справах адміністративно-спеціальних скарг. 

64. Порядок дисциплінарного провадження щодо суддів. 
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1.6.2. Приклад залікового білету 

1. Сутність поняття «адміністративний процес». 

2. Учасники провадження у справі про адміністративні правопорушення.  

 

2. Схема нарахування балів 

2.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до 

такої схеми: 
 Вивчення  

навчальної дисципліни 

  
   

     

 До 100 балів   
     

      

Очна (денна, вечірня)  
форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 
навчання 

 

      

До 10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 

      

До 40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 До 25 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 

      

       

 До 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

Рис. 2.1. Схема нарахування балів студентам за результатами навчання 

2.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної дисципліни, 

обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості відвіданих лекцій і кількості лекцій, 

передбачених навчальним планом, і визначається згідно з додатками 1 і 2 до Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права.   

З навчальної дисципліни «Адміністративний процес» передбачено проведення 

10 лекційних занять за денною формою навчання. 

Отже, студент може набрати під час лекцій таку кількість балів: 

 

№ 

з/

п 

Форма 

навчання 

Кількість 

лекцій за 

планом 

Кількість відвіданих лекцій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Денна 10 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

 

2.3. З навчальної дисципліни «Адміністративний процес» передбачено проведення 

8 семінарських занять за денною формою навчання.  

За результатами семінарського (практичного, лабораторного) заняття кожному студенту 

до відповідного документа обліку успішності виставляється кількість балів від 0 до 5 числом, 

кратним 0,5, яку він отримав протягом заняття. 

Критерії поточного оцінювання знань студентів наведені у п.4.3.8. Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права 

(затвердженого 29 травня 2017 року, протокол № 14).  
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2.4. Перерозподіл кількості балів в межах максимально можливої кількості балів за 

самостійну роботу студентів та виконання індивідуальних завдань, наведено в наступній 

таблиці: 

 

№ 

з/п 
7 тем 

Номер теми Усього 

балів 1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Максимальна 

кількість балів за 

самостійну 

роботу 

2 2 2 2 2 2 2 14 

2.  

Максимальна 

кількість балів за 

індивідуальне 

завдання 

6 6 

 Усього балів  20 

 
3. Рекомендовані джерела 

 

Тема 1 

1. Административно-процессуальное право : [курс лекций] / под ред. проф. 

И.Ш. Кисляханова. – М. : ЮНИТА-ДАНА, 2004. – 399 с. 

2. Адміністративна процедура та контроль за діяльністю адміністративних органів в 

Угорщині, Польщі, Болгарії, Естонії та Албанії. – К. : Вид-во УАДУ, 1999. – 236 с. 

3. Адміністративна юстиція : європейський досвід та пропозиції для України / [автори-

упорядники І.Б. Коліушко, Р.О. Куйбіда; В.І. Шишкін (наук. ред.)]. – К. : Факт, 2003. – 

536 с. 

4. Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство: навч. посіб. / Т. О. Коломоєць, 

Г. Ю. Гулєвська, Р. В. Сінєльнік, І. О. Сквірський; за заг. ред. Т. О. Коломоєць, 

Г. Ю. Гулєвської. - К.: Істина, 2007. - 152 с. 

5. Адміністративне право України. Академічний курс : [підручник] : у 2 т. / В. Б. Авер'янов, 

О. Ф. Андрійко, Ю. П. Битяк, І. П. Голосніченко, Р. А. Калюжний [та ін.]; відповід. ред. 

В. Б. Авер'янов. – К. : Юридична думка, 2004. – Т. 1. – 584 с. 

6. Адміністративне процесуальне право: навч. посібник / кол. авт. ; за заг. ред. Т.П. Мінки. 

– Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – 320 с. 

7. Адміністративне судочинство: навч. посіб. – 2-ге вид, переробл. і допов. – Х.: ХНУ 

ім. В. Н. Каразіна, 2014. – 304 с. 

8. Адміністративне судочинство: підруч. / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. – 2-ге вид., 

переробл. і допов. – К.: Істина, 2011. – 304 с. 

9. Бандурка О. М. Адміністративний процес : [підручник для ВНЗ] / О. М. Бандурка, 

М. М. Тищенко. – К. : Літера ЛТД, 2002. – 286 с. 

10. Бандурка О. М. Адміністративний процес: підручник [для вищих навч. закл.] / 

О. М. Бандурка, М. М. Тищенко. —К.: Літера ЛТД, 2002. – 286 с. 

11. Битяк Ю. Адміністративне судочинство як форма забезпечення верховенства права і 

законності / Ю. Битяк // Право України. – 2011. – № 4. – С. 4-11. 

12. Бідей О. Проблеми популяризації адміністративної юстиції як головного інструмента 

захисту прав і свобод особистості / О. Бідей // Право України. – 2008. – № 5. – С. 37-39. 

13. Бородін І. Про сутність адміністративної юстиції / І. Бородін // Право України. – 2006. – 

№ 2. – С. 15-17. 

14. Бурбика М. М. Адміністративний процес України (у схемах) : навчальний посібник / 

М. М. Бурбика, М. В. Колеснікова, А. В. Солонар. – Суми : Сумський державний 

університет, 2019. – 108 с. 

15. Голосніченко І. П. Адміністративний процес : [навч. посіб.] / І. П. Голосніченко, 
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М. Ф. Стахурський. – К. : ГАН, 2003. - 256 с. 

16. Гончаренко О. Судовий контроль за адміністративними органами : зарубіжний досвід / 

О. Гончаренко // Право України. – 2008. – № 12. – С. 98-104. 

17. Губерська Н. Л. Стадії адміністративних процедур: поняття та види / Н. Л. Губерська 

// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2015. - 

Вип. 32(3). - С. 11-15. - Режим доступу : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_32%283%29__4 

18. Гусарєв С. Д. Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти / С. Д. Гусарєв. 

- К.: Знання, 2005. - 375 с. 

19. Демин А. А. Административный процесс в развивающихся странах : [учеб. пособ.] / 

А. А. Демин. – М. : Изд-во УДН, 1987. – 84 с. 

20. Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України : [навч. посіб.] / 

Е.Ф. Демський. –  К. : Юрінком Інтер, 2008. – 496 с. 

21. Джафарова М. В. Адміністративні процедури прийняття та реалізації управлінських 

рішень органів внутрішніх справ у відносинах з населенням : дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.07 / М. В. Джафарова; Харківський національний університет внутрішніх справ. - 

Харків, 2008. – 175 с. 

22. Джафарова О. В. Судовий адміністративний процес : поняття та структура / 

О. В. Джафарова // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 256-261.  – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11dovtic.pdf. 

23. Дугенец А. С. Административно-юрисдикционный процесс : [монография] / 

А. С. Дугенец. – М. : ВНИИ МВД России, 2003. – 274 с. 

24. Елисейкин П. Ф. Соотношение общего понятия юридического процесса и 

организационных форм реализации материального права / П. Ф. Елисейкин // Проблемы 

соотношения материального и процессуального права : Труды ВЮЗИ. – М., 1980. – 

С. 26-37. 

25. Женетль С. 3. Административные процедуры в ракурсе административных реформ : 

[монография] / С. З. Женетль. – М . : КноРус, 2008. – 240 с. 

26. Женетль С. 3. Теоретические проблемы административного процесса в условиях 

административной реформы / С. 3. Женетль. – М . : Изд-во МГУПИ, 2008. – 168 с. 

27. Калінін Р. С. Адміністративні процедури у виконавчому провадженні за законодавством 

України : дис. …канд. юрид. наук: 12.00.07 / Р. С. Калінін; Запорізький національний 

університет. – Запоріжжя, 2013. – 268 с.  

28. Картузова І. О. Адміністративно-процедурне право : [навч.-метод. посіб.] / 

I. О. Картузова, А. Ю. Осадчий. – О. : Юрид. літ., 2008. – 288 с. 

29. Кікінчук В. Ю. Адміністративні процедури проходження служби в органах внутрішніх 

справ : дис. … канд. юрид. наук:  12.00.07 / В. Ю. Кікінчук; Харківський національний 

університет внутрішніх справ. - Харків, 2010. – 205 с. 

30. Коліушко І. Становлення адміністративного судочинства : деякі проблеми перехідного 

періоду / І. Коліушко, Р. Куйбіда // Адвокат. – 2005. – № 9. – С. 3-5. 

31. Коломоєць Т. Адміністративно-юрисдикційний процес – сфера об’єктивізації участі 

особи у відносинах із органами публічної адміністрації (доктринальний аналіз 

проблемних питань) / Т. Коломоєць, П. Лютіков // Підприємництво, господарство і 

право. – 2010. – № 2. – С. 43-47. 

32. Комзюк А. Т. Адміністративний процес України : [навч. посіб.] / А. Т. Комзюк, 

В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник. – К. : Прецедент, 2007. – 531 с. 

33. Кононов П. И. Административный процесс : подходы к определению понятия и 

структуры / П. И. Кононов // Государство и право. – 2001. – № 6. – С. 16-24. 

34. Кузьменко О. Адміністративний процес : сутність і структура / О. Кузьменко // Право 

України. – 2003. – № 2. – С. 22-26. 

35. Кузьменко О. В Адміністративно-процесуальне право України : підручник / 

О. В. Кузьменко, Т. О. Гуржій ; за заг. ред. О. В. Кузьменко. – К. : Атіка, 2007. – 416 с.   

36. Кузьменко О. В. Теоретичні засади адміністративного процесу : монографія / 

О. В. Кузьменко. – К. : Атіка, 2005. – 358 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668850:%D0%9F%D1%80.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=nvuzhpr_2015_32%283%29__4
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37. Кузьменко О. Логіко-методологічні засади детермінації адміністративної процедури / 

О. Кузьменко // Право України. — 2005. — № 1. — С. 29–32. 

38. Кузьменко О. В. Адміністративний процес у парадигмі права : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право» / О. В. Кузьменко. – К., 2006. – 

32 с. 

39. Кузьменко О.В. Адміністративний процес: сутність та структура / О. В. Кузьменко // 

Право України. – 2003. – № 2. – С. 22-26. 

40. Кузьменко О. В. Адміністративно-процесуальне право України : [підручник] / 

О. В. Кузьменко, Т. О. Гуржій ; за заг. ред. О. В. Кузьменко. – К. : Атіка, 2007. – 416 с. 

41. Кулинич С. А. Управлінські процедури в діяльності органів прокуратури України: дис. 

… канд. юрид. наук : 12.00.07 / С. А. Кулинич; Харківський національний університет 

внутрішніх справ. -  Харків, 2007. – 191 с. 

42. Лазарев И. М. Место административных процедур в системе юридического процесса / 

И. М. Лазарев // Административное и информационное право (состояние и перспективы 

развития). – М. : Академический правовой ун-т, 2003. – С. 205-211. 

43. Лісіцков О. В. Адміністративні процедури кадрової роботи в органах Державної 

пенітенціарної служби України : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / О. В. Лісіцков; 

Міжрегіональна Академія управління персоналом. - Київ, 2012. – 198 с.  

44. Лория В. А. Административный процесс и его кодификация / В. А. Лория. – Тбилиси : 

Изд-во Тбил. ун-та, 1986. – 281 с. 

45. Лукьянова Е. Г. Теория процессуального права / Е. Г. Лукьянова. – М. : ИНФРА-М, 2003. 

– 240 с. 

46. Масленников М. Я. Административно-юрисдикционный процесс : [монография] / 

М. Я. Масленников. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1990. - 210 с. 

47. Масленников М. Я. Административный процесс : теория и практика / 

М. Я. Масленников. – М. : Изд-во НОУ Школа спецподготовки «Витязь», 2008. – Вып. 2. 

– 362 с.  

48. Махина С. Н. Административный процесс : проблемы теории, перспективы правового 

регулирования / С. Н. Махина. – Воронеж : Изд-во Воронежского гос. ун-та, 1999. – 

232 с. 

49. Миколенко А. И. Административный процесс и административная ответственность : 

[учеб. пособ.] / А. И. Миколенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – X. : Одиссей, 2007. – 360 с. 

50. Миколенко О. І. Теорія адміністративного процедурного права: монографія / 

О. І. Миколенко. – Х. : Бурун Книга, 2010. – 336 с. 

51. Муза О. В. Розвиток інституту адміністративної юстиції у континентальній Європі (на 

прикладі Франції, ФРН, Італії) / О. В. Муза // Наукові записки Інституту законодавства 

Верховної Ради України. – 2011. – Випуск 1 (4). – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzizvru/2011_1/p4_17.html. 

52. Пасенюк О. Стан та перспективи розвитку вітчизняної адміністративної юстиції / 

О. Пасенюк // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2010. – № 3. – С. 3-8. 

53. Пасенюк О. Становлення адміністративної юстиції в Україні та адміністративне право / 

О. Пасенюк // Право України. — 2005. — № 7. — С. 8–10. 
54. Пасенюк О. М. Україна : вітчизняна модель адміністративної юстиції / О. М. Пасенюк // 

Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 3. – С. 33-37. 

55. Пахолюк Л. І. Адміністративна юстиція в зарубіжних країнах / Л. І. Пахолюк // Вісник 

Верховного Суду України. – 2001. – № 5. – С. 50-55. 

56. Педько Ю. Адміністративна юстиція і адміністративна юрисдикція: деякі теоретичні та 

практичні питання співвідношення / Ю. Педько // Право України. – 2001. – № 10. – С. 72-
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57. Педько Ю. С. Становлення адміністративної юстиції в Україні / Ю. С. Педько; відп. ред. 
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58. Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина : [навчальний посібник] / 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzizvru/2011_1/p4_17.html
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