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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Неодмінною умовою нормального функціонування будь-якого 
демократичного суспільства є належний рівень організації держав ної 
виконавчої влади. Виконавча влада реалізується в різного роду діях, 
що сукупно характеризується як державно-управлінська діяльність, 
тому є всі підстави стверджувати, що цей вид державної діяльності 
має процесуальну форму. З юридичних позицій процес своїм при-
значенням має реалізацію норм матеріального права. У діяльності 
виконавчо-розпорядчих органів постійно виникає потреба розгляду 
і вирішення питань управлінського характеру щодо конкретних юри-
дичних або фізичних осіб. Такі питання прийнято називати індиві-
дуальними управлінськими справами, або адміністративними спра-
вами.

Для різних категорій адміністративних справ існують відповідні 
процедури. Кожна з таких процедур являє собою систему установ-
лених державою обов’язкових правил. Ці правила закріплюються в 
нормативних актах і виступають як адміністративно-процесуальні 
норми. Адміністративно-процесуальні норми реалізуються у формі й 
методами адміністративного процесу, яким є визначений законом по-
рядок просування дій, спрямованих на досягнення певного юридич-
ного результату. Сукупність адміністративно-процесуальних норм і є 
адміністративно-процесуальним правом.

Адміністративно-процесуальну діяльність, здійснену у рамках 
конкретної адміністративної справи, прийнято називати проваджен-
ням в адміністративній справі, або адміністративним провадженням. 
Всі існуючі адміністративні провадження органічно пов’язані між 
собою, перебувають у постійній взаємодії і взаємопроникненні, на-
ділені багатьма загальними ознаками, а їх сукупність має інтегровані 
якості і властивості цілісної системи. Це правове явище (сукупність 
адміністративних проваджень) прийнято називати адміністративним 
процесом.

Адміністративний процес має свої ознаки і принципи, які визнача-
ють його як окрему самостійну правову галузь, хоча він відокремив-
ся зовсім недавно із надр адміністративного (матеріального) права, 
тому раніше вивчався як одна із тем у загальній частині навчальної 
дисципліни. 

Навчальна дисципліна “Адміністративний процес” має тісні між-
дисциплінарні зв’язки з такими дисциплінами, як: “Конституційне 
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право”, “Державне управління”, “Адміністративна відповідальність”, 
“Міграційне право” та ряд інших юридичних дисциплін, які вивча-
ються в Інституті права МАУП. 

 Навчальна програма дисципліни “Адміністративний процес” роз-
рахована на студентів освітнього рівня бакалавр і спеціаліст, які на-
вчаються за спеціальністю “Правознавство”.

 Реформування системи органів виконавчої влади, здійснення ад-
міністративної реформи та реформи адміністративного права і адмі-
ністративно-процесуального права спри чинюють зміни у адміністра-
тивному та адміністративно-процесуальному законодавстві, зокрема 
щодо адміністративних стягнень, повноважень органів адміністра-
тивної юрисдикції, юридичного складу правопорушень і порядку 
накла дення адміністративних стягнень за їх скоєння тощо. Тому не-
обхідно по стійно стежити за змінами в чинному адміністративному 
законодав стві та практиці його застосування.

Мета вивчення дисципліни “Адміністративний процес”:
• опанувати основні теоретико-правові положення, що стосу-

ються поняття, властивостей і принципів адміністративного 
процесу;

• усвідомити сутність, загальноправові ознаки і елементи адміні-
стративно-процесуальних відносин;

• ознайомитися зі стадіями адміністратив ного процесу;
• ознайомитися з процесуальним становищем учасників і су-б’єк-

тів адміністративного процесу;
• ознайомитися з процесом збирання доказів і доказуванням в ад-

міністративному процесі;
• ознайомитися зі строками в адміністративному процесі;
• ознайомитися з окремими видами провадження в процесі дер-

жавного управління;
• ознайомитися з провадженням у справах про адміністративні 

правопорушення;
• ознайомитися з процесом оскарження та опротестування адмі-

ністративних рішень;
• ознайомитися з процесом виконання адміністративних рішень.
Завдання дисципліни: після вивчення курсу студенти повинні 

знати:
• основні теоретико-правові положення адміністрати вного про-

цесу;

• систему та структуру чинного законодавства України про адмі-
ністративний процес, зокрема в КпАП України;

• окремі види провадження в процесі державного управління;
• процесуальні права та обов’язки учасників та суб’єктів адміні-

стративного процесу;
• стадії адміністратив ного процесу;
• процес збирання доказів і доказування в адміністративному 

процесі;
• порядок здійснення провадження у справах про адміністра-

ти вні правопорушення та заходи його забезпечення;
• порядок притягнення до адміністративної відповідальності 

окремих кате горій суб'єктів;
• адміністративно-юрисдикційні повноваження органів внутріш-

ніх справ та інших органів (посадових осіб) адміністративної 
юрисдикції;

уміти:
• застосовувати КпАП та інше законодавство України про ад-

міністративні правопорушення в конкретних правових ситуа-
ціях;

• тлумачити положення статей КпАП України та інших норма-
тивно-правових актів України щодо окремих видів адміністра-
тивного провадження;

• визначати підвідомчість окремих адміністративних проступків;
• правильно застосовувати заходи забезпечення провадження в 

справах про адміністративні правопорушення;
• складати відповідні адміністративно-процесуальні документи, 

зокрема протокол про адміністративне правопорушення.
Вивчення дисципліни “Адміністративний процес” розраховано на 

один семестр і закінчується складанням заліку, для заочної форми на-
вчання — іспиту.

Процес вивчення дисципліни “Адміністративний процес” перед-
бачає такі форми поточного контролю: усне опитування (УО), кон-
трольні роботи (КР) для заочної форми навчання, перевірка конспек-
тів (ПК), перевірка завдань для самостійної роботи (СР), тестування 
(Т), колоквіуми (К).
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Загальна частина 
 1 Предмет, система та основні поняття курсу
 2 Принципи адміністративного процесу. Поняття та види

 адміністративного примусу
 3 Структура адміністративного процесу (види проваджень)
 4 Учасники та суб’єкти адміністративного процесу
 5 Докази і доказування в адміністративному процесі
 6 Строки і судові витрати

Змістовий модуль ІІ. Особлива частина
 7 Провадження за заявами та скаргами
 8 Провадження у справах про адміністративні правопорушення
 9 Порядок оскарження та опротестування адміністративних 

рішень
 10 Порядок виконання адміністративних рішень
 11 Розвиток та становлення адміністративного процесу у країнах 

Західної Європи і США 
Разом годин:  лекцій — 22, семінарських занять — 12 = 34 години

ЗМІСТ 
дисципліни 

“АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС”

Змістовий модуль І. Загальна частина 

Тема 1. Предмет, система та основні поняття курсу

Поняття і предмет адміністративно-процесуального права. Норми 
адміністративно-процесуального права. 

Джерела адміністративно-процесуального права. Взаємозалеж-
ність адміністративно-процесуального права з іншими галузями пра-
ва.

Сутність управлінського адміністративного процесу.

Поняття, зміст та особливості адміністративно-процесуальних 
відносин. Загальні поняття про об’єкти та суб’єкти адміністративно-
процесуальних відносин. Підстави виникнення, зміни та припинення 
адміністративно-процесуальних відносин. 

Зміст, система, основні поняття та завдання навчального курсу 
“Адміністративний процес”.

Література: основна [1; 2; 6; 7; 13–161];
додаткова [162—167]

Тема 2. Принципи адміністративного процесу. 
Поняття та види адміністративного примусу

Поняття та види принципів адміністративного процесу. 
Загальносоціальні принципи адміністративного процесу. 
Загальні (конституційні) принципи адміністративного процесу. 
Спеціальні принципи адміністративного процесу.
Поняття та особливості правового примусу. Адміністративний 

примус як особливий вид правовою примусу, спрямований на охо-
рону суспільних відносин у сфері державного управління. Ознаки 
адміністративного примусу.

Державний примус та його види. Класифікація заходів адмініст-
ративного примусу: адміністративно-попереджувальні, адміністра-
тивного припинення, адміністративної відповідальності, адміністра-
тивно-процесуального забезпечення.

Література: основна [1; 2; 6; 7; 13–161];
додаткова [162—167]

Тема 3. Структура адміністративного процесу 
(види проваджень)

Поняття та види структури адміністративного процесу (видів про-
вадження).

Поняття та види неюрисдикційних проваджень адміністративно-
го процесу.

Поняття та види юрисдикційних проваджень адміністративного 
процесу.

Поняття та види проваджень у справах про адміністративні право-
порушення.

Стадії провадження адміністративного процесу.
Література: основна [1; 2; 6; 7; 13–161];

додаткова [162—167]
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Тема 4. Учасники та суб’єкти адміністративного процесу

Поняття та ознаки учасників та суб’єктів адміністративного про-
цесу.

Види учасників та суб’єктів адміністративного процесу.
Поняття і види державних органів управління, їх представників 

як суб’єктів адміністративного процесу, їх процесуальні права та обо-
в’язки.

Поняття і види сторін, їх представників як суб’єктів адміністра-
тивного процесу, їх процесуальні права та обов’язки.

Поняття і види третіх осіб, їх представників як суб’єктів адміні-
стративного процесу, їх процесуальні права та обов’язки.

Поняття і види інших суб’єктів адміністративного процесу, їх про-
цесуальні права та обов’язки.

Література: основна [1; 2; 6; 7; 13–161];
додаткова [162—167]

Тема 5. Докази і доказування в адміністративному процесі

Поняття та види доказів в адміністративному процесі, їх відмін-
ність від доказів у кримінальному процесі. 

Порядок збору, дослідження та оцінки доказів в адміністративно-
му процесі. 

Порядок використання доказів в адміністративному процесі.
Поняття та види доказування в адміністративному процесі, його 

відмінність від доказування у кримінальному процесі. 
Предмет та межі доказування в адміністративному процесі.

Література: основна [1; 2; 6; 7; 13–161];
додаткова [162—167]

Тема 6. Строки і судові витрати

Поняття та види процесуальних строків в адміністративному
процесі.

Встановлення та обчислення процесуальних строків в адміністра-
тивному процесі.

Зупинення та продовження процесуальних строків в адміністра-
тивному процесі.

Поняття та види процесуальних строків у справах за заявами. 
Поняття та види процесуальних строків у справах про адміністра-

тивні правопорушення. 

Поняття та види судових витрат в адміністративному процесі.
Література: основна [1; 2; 6; 7; 13–161];

додаткова [162—167]

Змістовий модуль ІІ. Особлива частина

Тема 7. Провадження за заявами за скаргами

Поняття та види провадження справ за заявами та скаргами.
Суб’єкти провадження справ за заявами та скаргами.
Стадії провадження справ за заявами та скаргами.
Порушення провадження справ за заявами та скаргами.
Адміністративне розслідування при провадженні справ за заява-

ми та скаргами.
Підготовка справи до вирішення та вирішення справи за заявами 

та скаргами.
Провадження щодо перегляду адміністративних рішень у справах 

за заявами та скаргами.
Виконання адміністративних рішень у справах за заявами та

скаргами.
Література: основна [1; 2; 6; 7; 13–161];

додаткова [162—167]

Тема 8. Провадження у справах про адміністративні 
правопорушення

Поняття та види проваджень у справах про адміністративні право-
порушення. 

Учасники проваджень у справах про адміністративні правопору-
шення. 

Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушен-
ня. 

Докази і доказування при провадженні у справах про адміністра-
тивні правопорушення. 

Заходи процесуального забезпечення при провадженні у справах 
про адміністративні правопорушення. 

Органи та посадові особи, які уповноважені розглядати справи 
про адміністративні правопорушення.

Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення. 



10 11

Оскарження рішень у справах про адміністративні правопору-
шення.

Виконання рішень у справах про адміністративні правопорушення.
Література: основна [1; 2; 6; 7; 13–161];

додаткова [162—167]

Тема 9. Порядок оскарження та опротестування 
адміністративних рішень

Поняття та види оскарження та опротестування адміністративних 
рішень.

Порядок подачі скарги на адміністративне рішення. Вимоги до 
форми та змісту скарги. 

Строки розгляду та порядок вирішення скарги на адміністративне 
рішення.

Порядок подачі протесту на адміністративне рішення. Вимоги до 
форми та змісту протесту. 

Строки розгляду та порядок вирішення протесту на адміністра-
тивне рішення.

Апеляційне провадження щодо оскарження та опротестування ад-
міністративних рішень.

Касаційне провадження щодо оскарження та опротестування ад-
міністративних рішень.

Провадження в адміністративних справах за нововиявленими об-
ставинами.

Література: основна [1; 2; 6; 7; 13–161];
додаткова [162—167]

Тема 10. Порядок виконання адміністративних рішень

Поняття та види виконання адміністративних рішень.
Порядок виконання адміністративних рішень у справах за заява-

ми і скаргами.
Порядок виконання адміністративних рішень у справах про адмі-

ністративні правопорушення.
Порядок виконання адміністративних рішень після їх оскарження 

та опротестування.
Порядок виконання адміністративних рішень після їх апеляцій-

ного та касаційного оскарження та опротестування.
Література: основна [1; 2; 6; 7; 13–161];

додаткова [162—167]

Тема 11. Розвиток та становлення адміністративного проце-
су у країнах Західної Європи і США

Розвиток інституту адміністративної юстиції у царській Росії.
Розвиток інституту адміністративної юстиції у країнах Західної 

Європи і США.
Адміністративна юстиція у Франції.
Адміністративна юстиція у Німеччині.
Адміністративна юстиція в Англії.
Адміністративна юстиція у США.

Література: основна [1; 2; 6; 7; 13–161];
додаткова [162—167]

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема  1. Предмет, система та основні поняття курсу. 
Принципи адміністративного процесу

1. Поняття і предмет адміністративно-процесуального права. 
2. Джерела адміністративно-процесуального права. Співвідно-

шення адміністративно-процесуального права з іншими галузя-
ми права.

3. Поняття, зміст та особливості адміністративно-процесуальних 
відносин. Загальні поняття про об’єкти та суб’єкти адміністра-
тивно-процесуальних відносин.

4. Зміст, система, основні поняття та завдання навчального курсу 
“Адміністративний процес”.

5. Поняття та види принципів адміністративного процесу. 

Практичні завдання

Підготувати реферати на теми:
• Поняття та види джерел адміністративно-процесуального пра-

ва України. 
• Загальносоціальні принципи адміністративного процесу.
• Загальні (конституційні) принципи адміністративного процесу. 
• Спеціальні принципи адміністративного процесу.

Література: основна [1; 2; 6; 7; 13–161];
додаткова [162—167]
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Тема 3. Структура адміністративного процесу 
(види проваджень). Види учасників та суб’єктів 
адміністративного процесу

1. Поняття та види структури адміністративного процесу (види 
провадження).

2. Поняття та види неюрисдикційних проваджень адміністратив-
ного процесу.

3. Поняття та види юрисдикційних проваджень адміністративно-
го процесу.

4. Стадії провадження адміністративного процесу.
5. Види учасників та суб’єктів адміністративного процесу.

Практичні завдання

Підготувати реферати на теми:
• Поняття та види неюрисдикційних проваджень адміністратив-

ного процесу.
• Поняття та види юрисдикційних проваджень адміністративно-

го процесу.
• Поняття, види та ознаки учасників та суб’єктів адміністратив-

ного процесу.
• Поняття і види державних органів управління, їх представників 

як суб’єктів адміністративного процесу, їх процесуальні права 
та обов’язки.

• Поняття і види сторін, їх представників як суб’єктів адміністра-
тивного процесу, їх процесуальні права та обов’язки.

Література: основна [1; 2; 6; 7; 13–161];
додаткова [162—167]

Тема 5. Докази і доказування в адміністративному процесі.  
Судові строки та судові витрати

1. Поняття та види доказів в адміністративному процесі, їх відмін-
ність від доказів у кримінальному процесі. 

2. Порядок збору, дослідження та оцінки доказів в адміністратив-
ному процесі. Порядок використання доказів в адміністратив-
ному процесі.

3. Поняття та види доказування в адміністративному процесі, його 
відмінність від доказування у кримінальному процесі. 

4. Предмет та межі доказування в адміністративному процесі.

5. Судові строки та судові витрати.

Практичні завдання

Підготувати реферати на теми:
• Поняття та види доказів в адміністративному процесі.
• Поняття та види доказування в адміністративному процесі.
• Предмет та межі доказування в адміністративному процесі.
• Судові строки.
• Судові витрати.

Література: основна [1; 2; 6; 7; 13–161];
додаткова [162—167]

Тема 7. Провадження за заявами та скаргами

1. Поняття та види провадження справ за заявами та скаргами.
2. Суб’єкти провадження справ за заявами та скаргами. Стадії 

провадження справ за заявами та скаргами.
3. Порушення провадження справ та адміністративне розсліду-

вання при провадженні справ за заявами та скаргами.
4. Підготовка справи до вирішення та вирішення справи за заява-

ми та скаргами.
5. Провадження щодо перегляду адміністративних рішень у спра-

вах за заявами та скаргами. Виконання адміністративних рі-
шень у справах за заявами та скаргами.

Практичні завдання

Підготувати реферати на теми:
• Поняття та види провадження справ за заявами та скаргами.
• Суб’єкти провадження справ за заявами та скаргами.
• Стадії провадження справ за заявами та скаргами.

2. Вирішити ситуацію. 
Громадянин К. звернувся з позовом до суду про те, що начальник 

ЖЕК відмовляється проводити в його квартирі ремонт вікна, через 
яке у квартиру забивається дощ, сніг. Суд відмовив у прийняття по-
зовної заяви, рекомендувавши звернутися до райдержадміністрації.

Чи правильна відмова суду?
Література: основна [1; 2; 6; 7; 13–161];

додаткова [162—167]
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Тема 8. Провадження у справах про адміністративні 
правопорушення

1. Поняття та види проваджень у справах про адміністративні 
правопорушення. 

2.  Учасники проваджень у справах про адміністративні правопо-
рушення. 

3. Стадії провадження у справах про адміністративні правопору-
шення. 

4. Докази і доказування при провадженні у справах про адміні-
стративні правопорушення. 

5. Заходи процесуального забезпечення при провадженні у спра-
вах про адміністративні правопорушення. 

6. Органи та посадові особи, які уповноважені розглядати справи 
про адміністративні правопорушення.

7.  Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення. 
8.  Оскарження рішень у справах про адміністративні правопору-

шення.
9. Виконання рішень у справах про адміністративні правопору-

шення.

Практичні завдання

1. Підготувати реферати на теми:
• Поняття та види провадження справ про адміністративні право-

порушення.
• Суб’єкти провадження справ про адміністративні правопору-

шення.
• Стадії провадження справ про адміністративні правопорушен-

ня. 

2. Складіть адміністративний протокол про дрібне хуліганство та 
протокол про адміністративне затримання. 

Література: основна [1; 2; 6; 7; 13–161];
додаткова [162—167]

Тема 9. Порядок оскарження та опротестування 
адміністративних рішень

1. Поняття та види оскарження та опротестування адміністратив-
них рішень.

2. Порядок подачі скарги на адміністративне рішення. Вимоги до 
форми та змісту скарги. Строки розгляду та порядок вирішення 
скарги на адміністративне рішення.

3. Порядок подачі протесту на адміністративне рішення. Вимоги 
до форми та змісту протесту. Строки розгляду та порядок вирі-
шення протесту на адміністративне рішення.

4. Апеляційне провадження щодо оскарження та опротестування 
адміністративних рішень.

5. Касаційне провадження щодо оскарження та опротестування 
адміністративних рішень.

6. Провадження в адміністративних справах за нововиявленими 
обставинами.

Практичні завдання

1. Підготувати реферати на теми:
• Поняття та види оскарження та опротестування адміністратив-

них рішень.
• Порядок подачі скарги на адміністративне рішення і строки 

розгляду та порядок вирішення скарги на адміністративне рі-
шення.

• Порядок подачі протесту на адміністративне рішення і строки 
розгляду та порядок вирішення протесту на адміністративне рі-
шення.

• Апеляційне провадження щодо оскарження та опротестування 
адміністративних рішень.

• Касаційне провадження щодо оскарження та опротестування 
адміністративних рішень.

• Провадження в адміністративних справах за нововиявленими 
обставинами.

2. Вирішити ситуацію.
Громадянин П. звернувся в апеляційний суд м. Києва зі скаргою 

на неправомірне рішення одного з районних судів м. Києва: адміні-
стративне покарання — адміністративний арешт на 17 діб після від-
буття покарання — через 6 місяців. Яке рішення повинен прийняти 
апеляційний суд м. Києва? 

Література: основна [1; 2; 6; 7; 13–161];
додаткова [162—167]
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Поняття і предмет адміністративно-процесуального права. 
2. Норми адміністративно-процесуального права. 
3. Джерела адміністративно-процесуального права.
4. Взаємозалежність адміністративно-процесуального права з ін-

шими галузями права.
5. Проблеми розвитку та реформування адміністративно-проце-

суального законодавства на сучасному етапі становлення дер-
жави і суспільства. 

6. Сутність управлінського адміністративного процесу.
7. Поняття, зміст та особливості адміністративно-процесуальних 

відносин. 
8. Загальні поняття про об’єкти та суб’єкти адміністративно-про-

цесуальних відносин. 
9. Підстави виникнення, зміни та припинення адміністративно-

процесуальних відносин. 
10. Зміст, система, основні поняття та завдання навчального курсу 

“Адміністративний процес”.
11. Поняття та види принципів адміністративного процесу. 
12. Загальносоціальні принципи адміністративного процесу. 
13. Загальні (конституційні) принципи адміністративного процесу. 
14. Спеціальні принципи адміністративного процесу.
15. Принцип законності.
16. Принцип доцільності.
17. Принцип об’єктивної істини.
18. Принцип публічності.
19. Принцип змагальності.
20. Принцип поєднання колегіальності та одноособовості.
21. Поняття та особливості правового примусу. 
22. Адміністративний примус як особливий вид правового при-

мусу, спрямований на охо рону суспільних відносин у сфері дер-
жавного управління. 

23. Ознаки адміністративного примусу.
24. Державний примус та його види. 
25. Класифікація заходів адмініст ративного примусу: адміністра-

тивно-попереджувальні, адміністра тивного припинення, адмі-
ністративної відповідальності, адміністра тивно-процесуально-
го забезпечення.

26. Поняття та види структури адміністративного процесу (видів 
провадження).

27. Поняття та види неюрисдикційних проваджень адміністратив-
ного процесу.

28. Поняття та види юрисдикційних проваджень адміністративно-
го процесу.

29. Поняття та види проваджень у справах про адміністративні 
правопорушення.

30. Поняття та види правозастосовчих проваджень адміністратив-
ного процесу.

31. Поняття та види нормотворчих проваджень адміністративного 
процесу.

32. Поняття та види установчих проваджень адміністративного 
процесу.

33. Стадії провадження адміністративного процесу.
34. Поняття та ознаки учасників та суб’єктів адміністративного 

процесу.
35. Види учасників та суб’єктів адміністративного процесу.
36. Поняття і види державних органів управління, їх представників 

як суб’єктів адміністративного процесу, їх процесуальні права 
та обов’язки.

37. Поняття і види сторін, їх представників як суб’єктів адміністра-
тивного процесу, їх процесуальні права та обов’язки.

38. Поняття і види третіх осіб, їх представників як суб’єктів адміні-
стративного процесу, їх процесуальні права та обов’язки.

39. Поняття і види інших суб’єктів адміністративного процесу, їх 
процесуальні права та обов’язки.

40. Поняття та види доказів в адміністративному процесі, їх відмін-
ність від доказів у кримінальному процесі. 

41. Порядок збору, дослідження та оцінки доказів в адміністратив-
ному процесі.

42. Порядок використання доказів в адміністративному процесі.
43. Поняття та види доказування в адміністративному процесі, 

його відмінність від доказування у кримінальному процесі. 
44. Предмет та межі доказування в адміністративному процесі.
45. Поняття та види процесуальних строків в адміністративному 

процесі.
46. Встановлення та обчислення процесуальних строків в адміні-

стративному процесі.
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47. Зупинення та продовження процесуальних строків в адміні-
стративному процесі.

48. Поняття та види процесуальних строків у справах за заявами. 
49. Поняття та види процесуальних строків у справах про адміні-

стративні правопорушення. 
50. Поняття та види судових витрат в адміністративному процесі.
51. Поняття та види провадження справ за заявами та скаргами.
52. Суб’єкти провадження справ за заявами та скаргами.
53. Стадії провадження справ за заявами та скаргами.
54. Порушення провадження справ за заявами та скаргами.
55. Адміністративне розслідування при провадженні справ за за-

явами та скаргами.
56. Підготовка справи до вирішення та вирішення справи за заява-

ми та скаргами.
57. Провадження щодо перегляду адміністративних рішень у спра-

вах за заявами та скаргами.
58. Виконання адміністративних рішень у справах за заявами та 

скаргами.
59. Поняття та види проваджень у справах про адміністративні 

правопорушення. 
60. Учасники проваджень у справах про адміністративні правопо-

рушення. 
61. Стадії провадження у справах про адміністративні правопору-

шення. 
62. Докази і доказування при провадженні у справах про адміні-

стративні правопорушення. 
63. Заходи процесуального забезпечення при провадженні у спра-

вах про адміністративні правопорушення. 
64. Органи та посадові особи, які уповноважені розглядати справи 

про адміністративні правопорушення.
65. Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення. 
66. Процесуальні строки вступу судового рішення у законну силу. 
67. Оскарження рішень у справах про адміністративні правопору-

шення.
68. Виконання рішень у справах про адміністративні правопору-

шення.
69. Поняття та види оскарження та опротестування адміністратив-

них рішень.

70. Порядок подачі скарги на адміністративне рішення. Вимоги до 
форми та змісту скарги. 

71. Строки розгляду та порядок вирішення скарги на адміністра-
тивне рішення.

72. Порядок подачі протесту на адміністративне рішення. 
73. Вимоги до форми та змісту протесту. 
74. Строки розгляду та порядок вирішення протесту на адміністра-

тивне рішення.
75. Апеляційне провадження щодо оскарження та опротестування 

адміністративних рішень.
76. Види рішень після апеляційного розгляду адміністративних рі-

шень.
77. Касаційне провадження щодо оскарження та опротестування 

адміністративних рішень.
78. Види рішень після касаційного розгляду адміністративних рі-

шень.
79. Провадження в адміністративних справах за нововиявленими 

обставинами.
80. Поняття та види виконання адміністративних рішень.
81. Порядок виконання адміністративних рішень у справах за за-

явами і скаргами.
82. Порядок виконання адміністративних рішень у справах про ад-

міністративні правопорушення.
83. Порядок виконання адміністративних рішень після їх оскар-

ження та опротестування.
84. Порядок виконання адміністративних рішень після їх апеля-

ційного та касаційного оскарження та опротестування.
85. Розвиток інституту адміністративної юстиції у царській Росії.
86. Розвиток інституту адміністративної юстиції у Радянському 

Союзі.
87. Розвиток інституту адміністративної юстиції у країнах Західної 

Європи і США.
88. Адміністративна юстиція у Франції.
89. Адміністративна юстиція у Німеччині.
90. Адміністративна юстиція в Англії.
91. Адміністративна юстиція у США.
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ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Адміністративно-процесуальне право України: поняття і пред-
мет. 

2. Інститути та норми адміністративно-процесуального права. 
3. Джерела адміністративно-процесуального права України: по-

няття та види.
4. Наука адміністративно-процесуального права та її співвідно-

шення з науками інших галузей права.
5. Проблеми розвитку та реформування адміністративно-проце-

суального законодавства на сучасному етапі становлення дер-
жави і суспільства. 

6. Зміст управлінського адміністративного процесу.
7. Особливості адміністративно-процесуальних відносин. 
8. Об’єкти та суб’єкти адміністративно-процесуальних відносин. 
9. Підстави виникнення, зміни та припинення адміністративно-

процесуальних відносин. 
10. Основні поняття та завдання навчального курсу “Адміністра-

тивний процес”.
11. Поняття та види принципів адміністративного процесу. 
12. Загальносоціальні принципи адміністративного процесу. 
13. Загальні (конституційні) принципи адміністративного проце-

су. 
14. Спеціальні принципи адміністративного процесу.
15. Особливості правового примусу в адміністративному процесі 

та його ознаки. 
16. Види структури адміністративного процесу (видів проваджен-

ня).
17. Види неюрисдикційних проваджень адміністративного про-

цесу.
18. Види юрисдикційних проваджень адміністративного процесу.
19. Провадження у справах про адміністративні правопорушення.
20. Основні стадії провадження адміністративного процесу.
21. Класифікація учасників та суб’єктів адміністративного про-

цесу.
22. Види державних органів управління, їх представників як суб’-

єктів адміністративного процесу, їх процесуальні права та обо-
в’язки.

23. Види сторін, їх представників як суб’єктів адміністративного 
процесу, їх процесуальні права та обов’язки.

24. Види інших суб’єктів адміністративного процесу, їх проце-
суальні права та обов’язки.

25. Докази в адміністративному процесі. 
26. Доказування, його предмет та межі доказування в адміністра-

тивному процесі.
27. Процесуальні строки в адміністративному процесі.
28. Судові витрати в адміністративному процесі.
29. Провадження справ за заявами та скаргами.
30. Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення. 
31. Оскарження та опротестування адміністративних рішень.
32. Провадження в адміністративних справах за нововиявленими 

обставинами.
33. Виконання адміністративних рішень.
34. Адміністративна юстиція у царській Росії.
35. Адміністративна юстиція у Радянському Союзі.
36. Адміністративна юстиція у країнах Західної Європи і США.
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