
№1, 

Усі адміністративні справи в суді першої інстанції, крім випадків, встановлених цим Кодексом, 

розглядаються і вирішуються:  

-суддею одноособово;   

-колегіально;  

-колегією суддів у складі не менше 3 суддів;   

-суддею, виключно одноособово;   

-колегією суддів у складі не менше 5 судді. 

 

№2, 

Вкажіть відповідь, у якій правильно вказане завдання адміністративного судочинства:  

-справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів захист прав, свобод та інтересів 

виключно фізичних осіб;  

-справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом виключно спорів органів місцевого 

самоврядування у сфері публічно-правових відносин;  

-справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом виключно об’єднань громадян у сфері 

адміністративно-правових відносин;  

-справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з 

метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у 

приватно-правовій сфері;  

- справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин 

з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб 

від порушень з боку суб’єктів владних повноважень. 

 

№3, 

Правовідносини, що складаються під час здійснення адміністративного судочинства – це: 

-судоустрій; 

- судовий процес; 

-адміністративна процедура; 

-адміністративне судочинство; 

-цивільний процес. 

 

№4, 

Діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, 

визначеному КАСУ – це 

-адміністративна діяльність; 

-судовий процес; 

-адміністративна процедура; 

-адміністративне судочинство; 

-юрисдикційне провадження. 

 

№5, 

Письмове рішення суду апеляційної або касаційної інстанції в адміністративній справі, у якому 

вирішуються вимоги апеляційної чи касаційної скарги – це: 

-ухвала; 

-вирок; 

-постанова; 

-рішення суду; 

-судовий наказ. 

 

№6, 

Учасниками справи є: 

-. правопорушник;  

-судовий розпорядник;  

-експерт з правових питань;  



-свідки;  

-треті особи. 

 

№7, 

Рішення суду першої інстанції, в якому вирішуються позовні вимог, називається: 

-ухвала; 

-вирок; 

-постанова; 

-рішення суду; 

-ухвала. 

 

№8, 

Кожна особа має право в порядку, встановленому Кодексом, звернутися до адміністративного суду, 

якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, 

свободи або законні інтереси, і просити про їх захист шляхом: 

-визнання неконституційним нормативно-правового акта чи окремих його положень; 

-визнання суб’єкта владних повноважень винним у вчиненні адміністративного правопорушення, 

пов’язаного з корупцією; 

-визнання дій суб’єкта владних повноважень протиправними та зобов’язати утриматися від вчинення 

певних дій; 

-визнання посадової особи органу публічної влади такою, що не відповідає займаній посаді; 

-стягнення із суб’єкта владних повноважень матеріальну і моральну шкоду, завдану протиправними 

діями. 

 

№9, 

У справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень 

адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 

-на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначених посадовою інструкцією і наказом 

безпосереднього керівника; 

-доцільно; 

-безсторонньо (неупереджено); 

-доброчесно; 

-раціонально. 

 

№10, 

Основними засадами (принципами) адміністративного судочинства є: 

-виняткова обов’язковість постанов суду;  

-рівність прав сторін;  

-добросовісність при здійсненні адміністративного судочинства;  

-розумність строків розгляду справи судом;  

-обґрунтованість прийнятих судом рішень. 

 

№11, 

Вкажіть відповідь, у якій правильно вказано вид адміністративної справи, що належить до підсудності 

місцевих загальних судів як адміністративних:  

-адміністративні справи, у яких однією зі сторін є районна державна адміністрація;  

-усі адміністративні справи з приводу рішення суб'єкта владних повноважень у справі про притягнення 

до адміністративної відповідальності;  

-адміністративні справи, у яких однією зі сторін є посадова особа державного органу;  

-адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган влади Автономної Республіки Крим; 

-адміністративні справи, у яких обидві сторони фізичні особи. 

 

№12, 

Вкажіть до підсудності якого суду належить розгляд адміністративної справи за позовом мешканця 

міста Львова, до Кабінету Міністрів України з приводу оскарження Постанови про зниження рівня 

соціальних виплат:.  



-місцевого загального суду у м. Львові; 

-Львівського окружного адміністративного суду; 

-Окружного адміністративного суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на м. Київ; 

-Верховного Суду України; 

-Вищого адміністративного суду України. 

 

№13, 

Не належать до заходів процесуального примусу , що застосовуються адміністративним судом: 

-попередження;   

-видалення із залу судового засідання;   

-тимчасове вилучення доказів для дослідження судом;  

-припис;  

-штраф. 

 

№14, 

Стороною в адміністративній справі за позовом суб’єкта владних повноважень не може бути:  

-відповідач – особа без громадянства;  

-відповідач – суб’єкт владних повноважень;  

-позивач – суб’єкт владних повноважень;  

-співпозивач – фізична особа;  

-відповідач – фізична особа. 

 

№15, 

Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи 

встановлюється______?_________строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли 

особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів: 

-15 робочих днів; 

-1 місяць; 

-2 місяці; 

-6 місяців; 

-1 рік.  

 

№16, 

Окружному адміністративному суду підсудні адміністративні справи:  

-щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського 

референдуму; 

-щодо рішень, дій чи бездіяльності Верховної Ради України;  

-щодо дій кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб  

-щодо примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності земельної ділянки; 

-щодо рішень, дій чи бездіяльності посадової чи службової особи місцевого самоврядування.  

 

№17, 

Юрисдикція адміністративних судів не поширюється на:  

-щодо відносин, які відповідно до закону, статуту (положення) громадського об’єднання, 

саморегулівної організації віднесені до його (її) внутрішньої діяльності або виключної компетенції,   

-спорах щодо формування складу державних органів, органів місцевого самоврядування, обрання, 

призначення, звільнення їх посадових осіб; 

-спори щодо оскарження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України;  

-справи з приводу рішення суб'єкта владних повноважень у справі про притягнення до адміністративної 

відповідальності;  

-спори, з приводу прийняття, проходження чи звільнення з публічної службу.  

 

№18, 

До підсудності якого суду належить розгляд адміністративної справи до Львівської обласної державної 

адміністрації щодо оскарження її нормативного рішення.  

-Галицького районного суду м. Львова; 



-Львівського окружного адміністративного суду; 

-Вищого адміністративного суду; 

-Київського апеляційного адміністративного суду; 

-Апеляційного суду Львівської області. 

 

№19, 

Юрисдикція адміністративних судів не поширюється на:  

-спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом;  

-спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму;  

-спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної 

служби;  

-спори між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що пов'язані із 

створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства, крім трудових 

спорів;  

-спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, 

у тому числі делегованих повноважень.  

 

№20, 

Позов може бути забезпечено: 

-зобов’язанням прийняти індивідуальний акт або нормативно-правовий акт; 

-забороною відповідачу вчиняти певні дії; 

-встановленням обов’язку відповідача відшкодувати судові витрати; 

-притягненням до дисциплінарної відповідальності відповідача; 

-накладенням адміністративного стягнення.   

 

№21, 

Оскарженню в адміністративному суді підлягає:…………………  

-рішення Конституційного Суду України;  

-постанова слідчого про порушення кримінальної справи; 

-рішення суду загальної юрисдикції;  

-закон; 

-постанова інспектора про накладення адміністративного стягнення. 

 

№22, 

Адміністративні справи з приводу оскарження актів, дій чи бездіяльності Вищої ради правосуддя 

підсудні :  

- апеляційному адміністративному суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на м.Київ;  

-окружному адміністративному суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на м.Київ;  

-Вищому адміністративному суду України;  

-Верховному Суду України як суду першої інстанції; 

-Великій Палаті Верховного Суду України.  

 

№23, 

За Кодексом адміністративного судочинства України не належить до публічної служби:  

-діяльність на державних політичних посадах; 

-служба в органах місцевого самоврядування;  

-професійна діяльність суддів;  

-кур’єрська служба; 

-військова служба. 

 

№24, 

Справи щодо оскарження дій кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб вирішуються:  

-Вищим адміністративним судом;  

-місцевим загальним судом як адміністративним;  

-окружним адміністративним судом міста Києва;  

-Київським апеляційним адміністративним судом як судом першої інстанції;  



-Верховним Судом України. 

 

№25, 

Юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах: 

-з приводу відкриття кримінального провадження; 

-з приводу звільнення з посади викладача у національному вузі; 

-з приводу розгляду справи про правопорушення, пов’язаного з корупцією; 

-з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинним правочину; 

-з приводу о з приводу звільнення з посади державного службовця.   

 

№26, 

Справи щодо оскарження дій кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб вирішуються:  

-Вищим адміністративним судом;  

-місцевим загальним судом як адміністративним;  

-Київським апеляційним адміністративним судом як судом першої інстанції;  

-апеляційним судом м Києва;  

-Львівським окружним адміністративним судом. 

 



№27, 

Письмове або усне рішення суду будь-якої інстанції в адміністративній справі, яким вирішуються 

питання, пов’язані з процедурою розгляду адміністративної справи, та інші процесуальні питання – це: 

-процедурне рішення; 

-судове розпорядження; 

-постанова; 

-ухвала; 

-рішенні суду. 

 

№28, 

Юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори щодо: 

-оскарження рішень конкурсних комісій та інших подібних органів, рішення яких є обов’язковими для 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших осіб; 

-оскарження рішень суду про накладення адміністративного стягнення; 

-оскарження рішення політичної партії (виборчого блоку політичних партій) при висуванні кандидатів у 

народні депутати України; 

-оскарження дій посадової особи в кримінальному провадженні; 

-оскарження наказу ректора університету при звільненні з посади викладача.  

 

№29, 

Кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, 

якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, 

свободи або законні інтереси, і просити про їх захист шляхом: 

-притягнення посадової особи до дисциплінарної відповідальності; 

-визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих його положень; 

-визнання дій суб’єкта владних повноважень протиправними та притягнення до адміністративної 

відповідальності; 

-зобов’язання провести вибори у справах, що виникають з виборчих спорів чи спорів щодо 

референдуму; 

-накласти адміністративне стягнення. 

 

№30, 

За наслідками розгляду адміністративної справи в порядку Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» по суті окружний адміністративний суд приймає: 

-ухвали; 

-постанови; 

-судовий наказ; 

-рішення суду; 

-розпорядження. 

 

№31, 

Адміністративні справи з приводу оскарження актів, дій чи бездіяльності Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів підсудні :  

-апеляційному адміністративному суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на м.Київ;  

-окружному адміністративному суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ;  

-Вищому адміністративному суду України;  

-Верховному Суду України як суду першої інстанції; 

-Великій Палаті Верховного Суду України.  

 

№32, 

Оскарженню в адміністративному суді підлягає:  

-постанова Верховного Суду України;  

-постанова слідчого про кримінальне провадження;  

-наказ Прем’єр-Міністра України;  

-постанова місцевого суду у справі про накладення адміністративного стягнення ; 

-розпорядження голови районної державної адміністрації. 



 

№33, 

Предметом адміністративного судочинства є:  

-приватно-правовий спір;  

-цивільно-правовий спір; 

-справа про конфлікт інтересів на публічній службі;  

-справа про адміністративне правопорушення;  

-публічно-правовий спір. 

 

№34, 

Вкажіть, до підсудності якого суду належить розгляд адміністративної справи за позовом Голови 

Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народного депутата України: 

-Київському апеляційному адміністративному суду як суду першої інстанції; 

-Львівському окружному адміністративному суду; 

-Верховному Суду України як суду першої інстанції; 

-Львівському апеляційному суду; 

-Вищому адміністративному суду України. 

 

№35, 

Перегляд судових рішень в адміністративних справах в апеляційному порядку здійснюється:  

-суддею одноособово, крім випадків встановлених Кодексом адміністративного судочинства України;  

-колегіально;  

-колегією у складі 3-х суддів;  

-виключно суддею одноособово;  

-колегією суддів у складі не менше 5-ти суддів. 

 

№36, 

Адміністративний суд розглядає справи щодо:  

-конституційності указів та розпоряджень Президента України  

-законності постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України  

-конституційності постанов Кабінету Міністрів України; 

-конституційності законів;  

-законності постанов сільського голови. 

 

№37, 

Учасниками судового процесу, крім учасників справи та їх представників, є: 

-помічник народного депутата України;  

-суддя;  

-правопорушник; 

-експерт з питань права;  

-слідчий. 

 

№38, 

Адміністративний суд розглядає справи щодо:  

-конституційності указів та розпоряджень Президента України  

-законності постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України  

-конституційності постанов Кабінету Міністрів України; 

-конституційності актів голів місцевих державних адміністрацій;  

-накладення адміністративного стягнення. 

 

№39, 

Вкажіть, до підсудності якого суду належить розгляд адміністративної справи за позовом Голови 

Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народного депутата України: 

-Київському апеляційному адміністративному суду; 

-Львівському окружному адміністративному суду; 

-Верховному Суду України як суду першої інстанції; 



-Львівському апеляційному суду; 

-Вищому адміністративному суду України. 

 

№40, 

Адміністративний суд розглядає справи щодо:  

-конституційності указів та розпоряджень Президента України  

-законності нормативно-правових актів міністерств;  

-конституційності постанов Кабінету Міністрів України; 

-конституційності законів;  

-законності постанов сільського голови. 

 

№41, 

Адміністративний суд розглядає справи щодо:  

-конституційності актів Верховної Ради України;  

-законності постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України  

-конституційності постанов Кабінету Міністрів України; 

-конституційності законів;  

-законності постанов голови обласної державної адміністрації. 

 

№42, 

Адміністративний суд розглядає справи щодо:  

-конституційності указів та розпоряджень Президента України  

-законності постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України  

-конституційності постанов Кабінету Міністрів України; 

-конституційності актів Верховної Ради АРК;  

-законності постанов голів місцевих державних адміністрацій. 

 

№43, 

Адміністративний суд розглядає справи щодо:  

-законності указів і розпоряджень Президента України  

-конституційності актів Верховної Ради АРК;  

-конституційності постанов Кабінету Міністрів України; 

-конституційності законів;  

-накладення адміністративних стягнень. 

 

№44, 

Адміністративний суд розглядає справи щодо:  

-конституційності указів та розпоряджень Президента України  

-законності дій чи бездіяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;  

-конституційності постанов Кабінету Міністрів України; 

-конституційності актів Верховної Ради АРК;  

-законності постанов голів місцевих державних адміністрацій. 

 

№45, 

Адміністративний суд розглядає справи щодо:  

-законності удій чи бездіяльності Президента України;  

-конституційності актів Верховної Ради АРК;  

-конституційності постанов Кабінету Міністрів України; 

-конституційності законів;  

-накладення адміністративних стягнень. 

 

№46, 

Не належить до основних засад (принципів) адміністративного судочинства: 

-рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом;  

-справедливість та неупередженість здійснення адміністративного судочинства;  

-неприпустимість зловживання процесуальними правами;  



- гласність і відкритість адміністративного процесу та його повне фіксування технічними засобами;  

-змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з’ясування всіх обставин у справі; 

 

№47, 

Судовий розгляд в суді першої інстанції закінчується ухваленням: 

-припису;  

-рішення суду;  

-ухвали;  

-резолюції;  

-судового наказу. 

 

№48, 

Окружному адміністративному суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, 

підсудні справи: 

-щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності Центральної виборчої комісії щодо реєстрації 

кандидатів на пост Президента України; 

-щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; 

-щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України; 

-щодо примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності земельної ділянки, інших об’єктів 

нерухомого майна, що на ній розміщені, у межах Київської області; 

-щодо заборони (примусовий розпуск, ліквідацію)  політичної партії. 

 

№49, 

Окружному адміністративному суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, 

підсудні справи: 

-з приводу оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії; 

-з приводу оскарження актів, дій чи бездіяльності президента України; 

-з приводу оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України; 

-з приводу примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України; 

-з приводу оскарження рішень Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення 

законодавства у сфері публічних закупівель. 

 

№50, 

Адміністративні справи, відповідачем у яких є дипломатичне представництво чи консульська установа 

України, їх посадова чи службова особа, вирішуються: 

-Вищим адміністративним судом України; 

-Верховним Судом України; 

-Міністерством закордонних справ України; 

-окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ; 

-Київським апеляційним судому. 

 

№51, 

Окружному адміністративному суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, 

підсудні справи: 

-щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії щодо реєстрації кандидатів; 

-щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; 

-щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України; 

-щодо примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності земельної ділянки, інших об’єктів 

нерухомого майна, що на ній розміщені; 

-щодо анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії. 

 

№52, 

Київському апеляційному адміністративному суду як суду першої інстанції підсудні справи: 

-з приводу оскарження рішень, дій чи бездіяльності Центральної виборчої комісії щодо реєстрації 

кандидатів на пост Президента України; 

-з приводу оскарження актів, дій чи бездіяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; 



-з приводу примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України; 

-з приводу позовів у сфері державної служби; 

-з приводу оскарження актів, дій чи бездіяльності Президента України. 

 

№53, 

Київському апеляційному адміністративному суду як суду першої інстанції підсудні справи: 

-з приводу дій кандидатів на пост Президент України, їх довірених осіб; 

-з приводу оскарження актів, дій чи бездіяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; 

-з приводу примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України; 

-з приводу позовів до місцевих рад; 

-з приводу встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів. 

 

№54, 

Апеляційним адміністративним судам як судам першої інстанції підсудні справи за позовами про: 

-примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого 

майна, що на ній розміщені; 

-з приводу оскарження актів, дій чи бездіяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; 

-з приводу примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України; 

-з приводу позовів до посадових осіб місцевого самоврядування; 

-з приводу встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів. 

 

№55, 

Місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні адміністративні справи з приводу: 

-примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності земельної ділянки, інших об’єктів 

нерухомого майна, що на ній розміщені; 

-оскарження актів, дій чи бездіяльності органів державної влади; 

-примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України; 

-прийняття громадян на публічну службу, її проходження та звільнення з публічної служби; 

-накладення адміністративного стягнення . 

 

№56, 

Місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні адміністративні справи з приводу: 

-з приводу оскарження актів, дій чи бездіяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; 

-оскарження актів, дій чи бездіяльності органів місцевого самоврядування; 

-прийняття громадян на публічну службу, її проходження та звільнення з публічної служби; 

-оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до 

адміністративної відповідальності; 

-накладення адміністративного стягнення . 

 

№57, 

Місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні адміністративні справи з приводу: 

-з приводу оскарження актів, дій чи бездіяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; 

-оскарження актів, дій чи бездіяльності органів місцевого самоврядування; 

-оскарження дій чи бездіяльності кандидатів у депутати сільської, селищної ради; 

-прийняття, громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби; 

-оскарження розпорядження голови місцевої державної адміністрації. 

 

№58, 

Місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні адміністративні справи з приводу: 

-оскарження актів, дій чи бездіяльності місцевої державної адміністрації; 

-оскарження рішення суду про накладення адміністративного стягнення 

-прийняття громадян на публічну службу, її проходження та звільнення з публічної служби; 

-оскарження рішення конкурсної комісії з приводу проведення конкурсу на заміщення посади 

державної служби; 

- уточнення списку виборців. 

 



№59, 

Місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні адміністративні справи з приводу: 

-анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії; 

-оскарження актів голови обласної державної адміністрації; 

-оскарження рішення місцевої державної адміністрації; 

-оскарження рішення конкурсної комісії з приводу проведення конкурсу на заміщення посади 

державної служби; 

-оскарження дій чи бездіяльності кандидатів на посаду сільського, селищного голови, їх довірених осіб. 

 

№60, 

Окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи з приводу: 

-анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії; 

-оскарження актів голови обласної державної адміністрації; 

-оскарження рішення суду про накладення адміністративного стягнення 

-рішень, дій чи бездіяльності у справах про примусове видворення іноземців або осіб без громадянства; 

-з приводу оскарження актів, дій чи бездіяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. 

 

№61, 

Окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи з приводу: 

-анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії; 

-оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до 

адміністративної відповідальності; 

-оскарження рішення суду про накладення адміністративного стягнення 

-оскарження рішення конкурсної комісії з приводу проведення конкурсу на заміщення посади 

державної служби; 

-оскарження дій чи бездіяльності засобів масової інформації, що порушують законодавство про вибори 

та референдум. 

 

№62, 

Верховному Суду України як суду першої інстанції підсудні справи: 

-з приводу дій кандидатів на пост Президент України, їх довірених осіб; 

-з приводу оскарження актів, дій чи бездіяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; 

-з приводу примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України; 

-з приводу позовів Антимонопольного комітету України у сфері державної допомоги суб’єктам 

господарювання; 

-з приводу рішень, дій чи бездіяльності Центральної виборчої комісії щодо реєстрації кандидатів на 

пост Президента України. 

 

№63, 

Верховному Суду України як суду першої інстанції підсудні справи: 

-з приводу дій кандидатів на пост Президент України, їх довірених осіб; 

-з приводу оскарження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України; 

-з приводу примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України; 

-з приводу позовів до місцевих державних адміністрацій; 

-з приводу встановлення Центральною виборчою комісією результатів всеукраїнського референдуму. 

 

№64, 

Адміністративний позову може містити вимогу про:  

-визнання протиправним та нечинним нормативно-правового акта чи окремих його положень; 

-притягнення відповідача – суб’єкта владних повноважень до дисциплінарної відповідальності; 

-притягнення відповідача – суб’єкта владних повноважень до адміністративної відповідальності за 

корупційні правопорушення; 

-стягнення з відповідача боргу; 

-притягнення посадової особи до кримінальної відповідальності за службові злочини. 

 



№65, 

Адміністративний позову може містити вимогу про:  

-визнання протиправним та скасування нормативно-правового акта чи окремих його положень; 

-притягнення відповідача – суб’єкта владних повноважень до дисциплінарної відповідальності; 

-притягнення відповідача – суб’єкта владних повноважень до адміністративної відповідальності за 

корупційні правопорушення; 

-встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб’єкта владних повноважень; 

-притягнення посадової особи до кримінальної відповідальності за службові злочини. 

 

№66, 

Адміністративний позову може містити вимогу про:  

-визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих його положень; 

-притягнення відповідача – суб’єкта владних повноважень до дисциплінарної відповідальності; 

-притягнення відповідача – суб’єкта владних повноважень до адміністративної відповідальності за 

корупційні правопорушення; 

-стягнення з відповідача боргу; 

-визнання скасування нормативно-правового акта чи окремих його положень. 

 

№67, 

Судом касаційним інстанції в адміністративних справах є: 

-Вищий спеціалізований суд України; 

-Вищий адміністративний суд України; 

-Верховний Суд ; 

-Велика Палата Верховного Суду; 

-Конституційний Суд України. 

 

№68, 

Завдання адміністративного судочинства складають:  

-захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб у сфері публічно-правових відносин;  

-охорона прав, свобод та інтересів фізичних осіб від порушень з боку фізичних осіб;  

-захист прав, свобод та інтересів суб’єктів адміністративних правопорушень;  

-захист прав, свобод та інтересів посадових і службових осіб від порушень з боку фізичних осіб; 

-захист прав, свобод та інтересів юридичних осіб у сфері приватно-правових відносин. 

 

№69, 

Учасниками справи є: 

-правопорушник;  

-судовий розпорядник;  

-експерт з правових питань;  

-сторони;  

-потерпілий. 

 

№70, 

Учасниками справи є: 

-обвинувачений;  

-суддя адміністративного суду;  

-експерт;  

-сторони;  

-потерпілий. 

 

№71, 

Судове рішення, яким суд вирішує процесуальні питання (закриття провадження, залишення позовної 

заяви без розгляду тощо), викладається у формі:  

-постанови;  

-ухвали; 

-рішення;  



-резолюція;  

-висновку. 

 

№72, 

Позовна заява подається:  

-у письмовій формі;  

-у формі письмової скарги;  

-у письмовій та усній формі з обов'язковою реєстрацією звернення.  

-виключно в електронній формі ;  

-у формі звернення, яке визначено законом. 

 

№73, 

Громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, громадські об’єднання, юридичні особи, які не 

є суб’єктами владних повноважень, можуть бути відповідачами лише за адміністративним позовом 

суб’єкта владних повноважень: 

- у справах  про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності громадського 

об’єднання; 

-у справах про прийняття громадян на публічну службу, проходження та звільнення з публічної служби; 

-у справах про притягнення до адміністративної відповідальності; 

-у справах про застосування заходів дисциплінарної відповідальності на публічній службі; 

-у справах, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.  

 

№74, 

Основними засадами (принципами) адміністративного судочинства є: 

-виняткова обов’язковість усіх ухвал суду;  

-професійність суддів;  

-верховенство закону;  

-неприпустимість зловживання процесуальними правами; 

-загальний характер прийнятих судом рішень. 

 

№75, 

Письмове або усне рішення суду будь-якої інстанції в адміністративній справі, яким вирішуються 

питання, пов’язані з процедурою розгляду адміністративної справи, та інші процесуальні питання: 

-судове повідомлення; 

-судове рішення; 

-постанова; 

-рішення суду; 

-ухвала. 

 

№76, 

Адміністративні справи з приводу оскарження актів, дій чи бездіяльності Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України:  

-апеляційному адміністративному суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на м.Київ;  

-окружному адміністративному суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ;  

-Вищому адміністративному суду України;  

-Верховному Суду України як суду першої інстанції; 

-Великій Палаті Верховного Суду України.  

 

№77, 

За Кодексом адміністративного судочинства України не визнається публічною службою:  

-діяльність на державних політичних посадах; 

-служба в органах місцевого самоврядування;  

-професійна діяльність суддів;  

-служба в державних установах і закладах; 

-військова служба. 

 



№78, 

Для звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, 

звільнення з публічної служби встановлюється: 

-15-денний строк; 

-місячний строк; 

-45-денний строк; 

-3-х місячний строк; 

-6-ти місячний строк. 

 

№79, 

Про повернення позовної заяви адміністративний суд постановляє: 

-розпорядження; 

-ухвалу; 

-постанову; 

-наказ; 

-рішення. 

 

№80, 

Про відмову у відкритті провадження у справі суддя постановляє: 

-розпорядження; 

-ухвалу; 

-постанову; 

-наказ; 

-рішення. 

 

№81, 

Юрисдикція адміністративних судів не поширюється на:  

-справи про накладення адміністративних стягнень, у загальному порядку. 

-спори щодо формування складу державних органів, органів місцевого самоврядування, обрання, 

призначення, звільнення їх посадових осіб; 

-спори щодо оскарження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України;  

-справи з приводу рішення суб'єкта владних повноважень у справі про притягнення до адміністративної 

відповідальності;  

-спори щодо вилучення або примусового відчуження майна для суспільних потреб чи мотивів 

необхідності. 

 

№82, 

Приберіть зайве: «Рішення суду складається з таких частин»: 

-вступної; 

-обґрунтувальної; 

-описової,; 

-мотивувальної; 

-резолютивної. 

 

№83, 

Оскарженню в адміністративному суді підлягають:  

-спори, що віднесені до компетенції Конституційного Суду України; 

-постанова про порушення кримінального провадження; 

-рішення суду загальної юрисдикції ; 

-бездіяльність суб’єктів владних повноважень; 

-справи про накладення адміністративних стягнень 

 

№84, 

Повноваження представників, які беруть участь в адміністративному процесі, на здійснення 

представництва в суді повинні бути підтверджені: 

-їх підтвердження не є обов’язковим; 



-довіреністю; 

-усною заявою; 

-адміністративним договором; 

-свідоцтвом про народження особи. 

 

№85, 

Справи щодо встановлення Центральною виборчою комісією України результатів всеукраїнських 

виборів розглядаються:  

-Президентом України; 

-Верховною Радою України; 

-окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на м.Київ; 

-Вищим адміністративним судом України  

-Верховним Судом України. 

 

№86, 

Позивачем в адміністративній справі можуть бути:  

-громадяни України;  

-громадяни України, іноземці чи особи без громадянства;  

-громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, підприємства, установи, організації (юридичні 

особи), суб'єкти владних повноважень;  

-підприємства, установи, організації (юридичні особи);  

-суб'єкти владних повноважень. 

 

№87, 

Основними засадами (принципами) адміністративного судочинства є: 

-виняткова обов’язковість лише ухвал суду;  

-рівність прав сторін між собою;  

-доброчесність;  

-розумність строків розгляду справи судом;  

-ефективність. 

 

№88, 

Основними засадами (принципами) адміністративного судочинства є: 

-виняткова обов’язковість постанов суду;  

-рівність прав сторін;  

-добросовісність при здійсненні адміністративного судочинства;  

-верховенство права;  

-стабільність. 

 

№89, 

Основними засадами (принципами) адміністративного судочинства є: 

-виняткова обов’язковість лише постанов суду;  

-недискримінація;  

-доброчесність;  

-забезпечення права на апеляційний перегляд справи;  

-пріоритетність інтересів позивача. 

 

№90, 

Основними засадами (принципами) адміністративного судочинства є: 

-гласність і відкритість судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;  

-невідворотність покарання;  

-добросовісність при здійсненні адміністративного судочинства;  

-розумність строків розгляду справи судом;  

-дотримання необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав та свобод 

особи і цілями, на досягнення яких спрямоване рішення (дія). 

 



№91, 

За Кодексом адміністративного судочинства України не визнається публічною службою:  

-діяльність на державних політичних посадах; 

-служба в органах місцевого самоврядування;  

-професійна діяльність суддів;  

-служба в апараті громадської організації; 

-військова служба. 

 

№92, 

Верховному Суду України як суду першої інстанції підсудні справи: 

-з приводу дій кандидатів на пост Президент України, їх довірених осіб; 

-з приводу накладення адміністративного стягнення; 

-з приводу оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України; 

-з приводу позовів Антимонопольного комітету України у сфері державної допомоги суб’єктам 

господарювання; 

-з приводу рішень, дій чи бездіяльності Центральної виборчої комісії щодо реєстрації кандидатів на 

пост Президента України. 

 

№93, 

Верховному Суду України як суду першої інстанції підсудні справи: 

-з приводу дій кандидатів на пост Президент України, їх довірених осіб; 

-з приводу накладення адміністративного стягнення; 

-з приводу оскарження актів, дій чи бездіяльності Президента України; 

-з приводу оскарження розпоряджень голови обласної державної адміністрації; 

-з приводу рішень, дій чи бездіяльності територіальної виборчої комісії. 

 

№94, 

Верховному Суду України як суду першої інстанції підсудні справи: 

-з приводу дій депутати; 

-з приводу накладення адміністративного стягнення; 

-з приводу оскарження актів, дій чи бездіяльності Вищої ради правосуддя; 

-з приводу позовів до сільського, селищного, міського голови; 

-з приводу прийняття, проходження та звільнення з публічної служби. 

 

№95, 

Верховному Суду України як суду першої інстанції підсудні справи: 

-з приводу накладення адміністративного стягнення;  

-з приводу прийняття, проходження та звільнення з публічної служби 

-з приводу оскарження актів, дій чи бездіяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; 

-з приводу позовів до Київської міської державної адміністрації; 

-з приводу примусового видворення іноземців з України. 

 

№96, 

Письмове або усне рішення суду будь-якої інстанції в адміністративній справі, яким вирішуються 

питання, пов’язані з процедурою розгляду адміністративної справи, та інші процесуальні питання: 

-повідомлення; 

-доручення; 

-наказ; 

-ухвала; 

-припис. 

 

№97, 

Заходами процесуального примусу , що застосовуються адміністративним судом, є: 

-зауваження;   

-вимога публічного вибачення;   

-попередження;  



-припис;  

-видворення. 

 

№98, 

Заходами процесуального примусу , що застосовуються адміністративним судом, є: 

-сувора догана;   

-вимога публічного вибачення;   

-привід;  

-припис;  

-догана. 

 

№99, 

Визначте обов’язки секретаря судового засідання в судовому процесі: 

-заявляти відвід судді; 

-здійснювати судові виклики і повідомлення; 

-подавати заперечення проти адміністративного позову; 

-запрошувати до зали судового засідання свідків та виконувати розпорядження голови про приведення 

їх до присяги; 

-вносити пропозицію про укладення мирової угоди на стадії розгляду справи. 

 

№100, 

Визначте обов’язки секретаря судового засідання в судовому процесі: 

-заявляти відвід судді; 

-забезпечувати оформлення матеріалів адміністративної справи; 

-подавати заперечення проти адміністративного позову; 

-запрошувати до зали судового засідання свідків та виконувати розпорядження голови про приведення 

їх до присяги; 

-слідкувати за дотриманням порядку особами, присутніми у залі судового засідання. 

 

№101, 

Учасники справи зобов’язані: 

-слідкувати за дотриманням порядку особами, присутніми у залі судового засідання; 

-запрошувати до зали судового засідання свідків; 

-здійснювати судові виклики і повідомлення; 

-ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії; 

-подавати наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом. 

 

 

№102, 

Учасники справи зобов’язані: 

-одержувати копії судових рішень; 

-брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; 

-подавати докази; 

-надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи 

у судовому засіданні; 

-ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії. 

 

№103, 

Визначте обов’язки судового розпорядника в адміністративному процесі: 

-задавати питання особам, які беруть участь у справі, та свідкам; 

-знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмету дослідження  

-здійснювати судові виклики і повідомлення; 

-вносити пропозицію про укладення мирової угоди на стадії розгляду справи; 

-слідкувати за дотриманням порядку особами, присутніми у залі судового засідання. 

 



№104, 

Визначте права позивача в судовому процесі: 

-здійснювати судові виклики і повідомлення; 

-на будь-якій стадії судового процесу відмовитися від адміністративного позову; 

-подавати заперечення на позовну заяву; 

-оформляти матеріали судового засідання; 

-розподіляти судові витрати. 

 

№105, 

Визначте права позивача в судовому процесі: 

-здійснювати судові виклики і повідомлення; 

-подавати відзив на позовну заяву; 

-подавати заперечення на позовну заяву; 

-збільшити або зменшити розмір позовних вимог шляхом подання письмової заяви; 

-розподіляти судові витрати. 

 

№106, 

Оскарженню в адміністративному суді підлягають:  

-спори, що віднесені до компетенції Конституційного Суду України; 

-постанова про порушення кримінального провадження; 

-рішення суду загальної юрисдикції ; 

-бездіяльність суб’єктів владних повноважень;  

-справи про накладення адміністративних стягнень. 

 

№107, 

Визначте обов’язки судового розпорядника в адміністративному процесі: 

-задавати питання особам, які беруть участь у справі, та свідкам; 

-слідкувати за дотриманням порядку особами, присутніми у залі судового засідання; 

-знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмету дослідження  

-здійснювати судові виклики і повідомлення; 

-розподіляти судові витрати. 

 

№108, 

Справи щодо встановлення Центральною виборчою комісією України результатів виборів або 

всеукраїнського референдуму розглядаються:  

-Президентом України; 

-Верховною Радою України; 

-окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на м.Київ; 

-Вищим адміністративним судом України  

-Верховним Судом України. 

 

№109, 

У вступній частині рішення суду зазначаються: 

-докази, відхилені судом, та мотиви їх відхилення; 

-мотивована оцінка кожного аргументу, наведеного учасниками справи, щодо наявності чи відсутності 

підстав для задоволення позову; 

-заяви, клопотання учасників справи; 

-найменування суду; 

-розподіл судових витрат. 

 

№110, 

Вкажіть, до підсудності якого суду належить розгляд адміністративної справи за позовом Голови 

Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народного депутата України: 

-Київському апеляційному адміністративному суду як суду першої інстанції; 

-Київському окружному адміністративному суд ; 

-апеляційному суду; 



-Верховному Суду України як суду першої інстанції; 

-Вищому адміністративному суду. 

 


