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ВСТУП 
 
Навчальна дисципліна “Проблеми адміністративної юстиції” укладена відповідно до 
освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії з юридичних наук за 
спеціальністю 081 Право і охоплює основні відомості про адміністративну юстицію та 
основи її нормативно-правового регулювання. 
 
Навчальну дисципліну “Проблеми адміністративної юстиції” аспіранти денної, вечірньої 
та заочної форми навчання вивчають на другому році навчання в аспірантурі. 

 
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Метою і завданням навчальної дисципліни “Проблеми адміністративної юстиції” є 
формування і розвиток професійної компетенції у сфері адміністративної юстиції, 
спрямованої на отримання необхідного обсягу теоретичних правових знань, набуття 
практичних навиків правозастосування, складення процесуальних документів, ознайомлення 
з теоретичними положеннями та  практикою застосування адміністративними судами 
законодавства та інших джерел адміністративного процесуального права України, 
оволодіння достатнім рівнем правової культури і правосвідомості для забезпечення прав, 
свобод та інтересів суб’єктів правовідносин у сфері адміністративного судочинства, що в 
подальшому стане цінним інструментом під час виконання дисертаційних робіт.  
 
В результаті вивчення цього курсу аспірант повинен 
 знати:  
характеристику адміністративної юстиції, її поняття та сутність; становлення та розвиток 
інституту адміністративної юстиції; світові моделі адміністративної юстиції; мету і завдання 
адміністративного судочинства; джерела адміністративного процесуального права; 
юрисдикцію адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ; підсудність та 
її види справ адміністративним судам; адміністративно-процесуальний статус учасників 
адміністративного процесу; вимоги щодо адміністративного позову та способи забезпечення 
позову; докази і порядок доказування в адміністративних справах, способи забезпечення 
доказів; можливість використання альтернативних способів вирішення адміністративних – 
спорів шляхом примирення сторін; стадії судового розгляду; види судових рішень в 
адміністративних справах; порядок ухвалення судових рішень; підстави та порядок 
перегляду судових рішень; проблеми виконання судових рішень 
 вміти: 
проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових та складних ідей; розробляти та 
реалізовувати проекти, включаючи власні дослідження, які дають можливість переосмислити 
наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язання значущих 
соціальних, наукових, культурних, етичних та інших проблем; запропонувати шляхи для 
вирішення проблеми правового регулювання;  проводити спілкування в діалоговому режимі 
з широкою науковою спільнотою та громадськістю в галузі наукової та/або професійної 
діяльності, з використанням достатніх та обґрунтованих і послідовних узгоджених 
аргументів на підтримку певної правової позиції. 
 
Навчальний курс охоплює 3 кредити (90 год.). Курс для денної форми навчання складається 
з 32 год. лекційних занять, 16 год. практичних занять та 42 год. самостійної роботи. Тижневе 
навантаження аспіранта складає 3 год. аудиторних занять та 2,625 год. самостійної роботи. 
Курс для заочної форми навчання складається з 12 год. лекційних занять, 6 год. практичних 
занять та 72 год. самостійної роботи. 
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2. ІНФОМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗАВДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ 
Наукове тлумачення терміну «адміністративна юстиція». Матеріальний, організаційний 

та формальний аспект адміністративної юстиції.  
Місце адміністративної юстиції у механізмі захисту прав, свобод та законних інтересів 

фізичних та юридичних осіб. Переваги та недоліки судового та позасудового захисту прав і 
свобод людини і громадянина. 

Характерні ознаки адміністративної юстиції. 
Завдання адміністративної юстиції. 
Функції адміністративної юстиції. 
Принципи адміністративної юстиції. 
 
ТЕМА 2. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ. 

ТЕОРІЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ 
Становлення та розвиток адміністративної юстиції. Зародження адміністративної 

юстиції. Інститут мирових суддів в Англії. Значення Великої французької буржуазної 
революції на становлення сучасного інституту адміністративної юстиції. Історія формування 
адміністративної юстиції за німецькою моделлю. 

Сутність та значення основних теорій адміністративної юстиції. Французька теорія 
адміністративної юстиції. Німецька модель адміністративної юстиції. Вплив теорій 
адміністративної юстиції на інституціоналізацію адміністративних судів та квазісудових 
установ. 

Розвиток наукових уявлень про адміністративну юстицію на території України. 
Періодизація становлення та розвитку адміністративної юстиції в Україні. 

Адміністративна юстиція у період становлення української державності (УНР, ЗУНР, 
Директорія, Гетьманат Скоропадського). Проекти правових актів про адміністративну 
юстицію. 

Радянський період та відновлення наукових пошуків сутності адміністративної юстиції. 
Адміністративна юстиція в незалежній Україні у контексті судово-правової реформи. 

Інституціоналізація адміністративного судочинства в Україні. 
 
ТЕМА 3. ОСНОВНІ СВІТОВІ МОДЕЛІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ 
Загальна характеристика світових моделей (систем) адміністративної юстиції. 
Континентальна модель адміністративної юстиції: особливості та органи 

адміністративної юстиції у Франції. Адміністративні суди у ФРН та Австрії. 
Адміністративна юстиція у Польщі. Формування адміністративної юстиції у країнах 
Прибалтики. 

Англосаксонська модель адміністративної юстиції. Адміністративні трибунали як 
органи адміністративної юстиції у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної 
Ірландії. Адміністративна юстиція США. Особливість адміністративної юстиції Канади, 
Ірландії,  Австралії та Нової Зеландії. Судовий контроль за квазісудовими установами. 
Квазісудові органи у країнах континентальної Європи (Болгарія, Литва). 

Змішана модель адміністративної юстиції (Нідерланди). 
 
ТЕМА 4. ПОНЯТТЯ І ЗАВДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В 

УКРАЇНІ 
Розмежування понять «адміністративне судочинство», «адміністративний процес», 

«адміністративний процес» та «адміністративна процедура». Моделі адміністративної 
юстиції: загальна характеристика.  

Поняття, предмет, метод і система адміністративного процесуального права. Джерела 
адміністративного процесуального права.  

Завдання адміністративного судочинства.  
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Співвідношення адміністративного процесу з іншими видами судового процесу. 
Особливості і винятковість конституційної  юрисдикції. Відмінність адміністративного 
судочинства від цивільного і господарського судочинства. Зміст спору про право публічне і 
право приватне. Проблеми розмежування юрисдикції судів. Відмінність адміністративного 
судочинства від кримінального судочинства. 

 
ТЕМА 5. ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА 
Поняття та значення принципів адміністративного судочинства.  
Система принципів адміністративного судочинства (конституційні, загально-правові і 

спеціальні принципи). Характеристика принципів адміністративного судочинства. 
Основні принципи здійснення правосуддя в адміністративних судах: верховенство 

права, законність, рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом, 
змагальність, диспозитивність та офіційне з’ясування всіх обставин у справі, гласність і 
відкритість адміністративного процесу, забезпечення апеляційного та касаційного 
оскарження рішень адміністративного суду, обов’язковість судових рішень. Відмінність 
принципів адміністративного судочинства від принципів цивільного процесу.  

Принципи стадій судового розгляду справи: усність судового розгляду, безпосередність 
судового розгляду (незмінність суддів), безперервність розгляду. 

 
ТЕМА 6. СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ. АДМІНІСТРАТИВНА 

ЮРИСДИКЦІЯ. ПІДСУДНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ 
Система та структура адміністративних судів в Україні. Правове становище суду в 

адміністративному процесі. 
Загальна характеристика структури публічно-правового спору, як предмету юрисдикції 

адміністративних судів. Суб’єкт владних повноважень як учасник публічно-правового спору. 
Види публічно-правових спорів, які належать до юрисдикції адміністративних судів.  
Спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо 

оскарження його рішень, дій чи бездіяльності. Спори з приводу прийняття громадян на 
публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби. Спори між суб’єктами 
владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції. Спори щодо правовідносин, 
пов’язаних з виборчим процесом чи процесом  референдуму. Спори за зверненням владних 
суб’єктів до фізичних осіб. Особлива природа і винятковість таких справ. 

Справи, які вилучені з юрисдикції адміністративних судів.  
Поняття та види підсудності адміністративних справ. Предмета, територіальна, 

інстанційна підсудність. Підсудність кількох, пов’язаних між собою вимог. Наслідки 
порушення правил підсудності. Передача адміністративної справи з одного 
адміністративного суду до іншого. 

 
ТЕМА 7. УЧАСНИКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ 
Поняття “учасник адміністративного процесу”, їх види. Види учасників 

адміністративного процесу. Особи, які беруть участь у справі (учасники адміністративного 
процесу, які захищають свої суб’єктивні права та законні інтереси): сторони, треті особи, 
представники сторін та третіх осіб, особи, яким законом надано право захищати права, 
свободи та інші інтереси осіб у суді. Інші учасники адміністративного процесу (учасники 
адміністративного процесу, які сприяють вирішенню адміністративної справи в суд)і: 
секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач. 
Права і обов’язки. Обмеження допиту особи як свідка у справі. 

Особливості участі у справі органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, інших осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та 
інтереси інших осіб. Статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в 
адміністративно-судовому процесі. Участь прокурора в адміністративному процесі. Підстави 
участі прокурора в адміністративному процесі. 

Поняття сторін в адміністративному процесі. Позивач і відповідач. Поняття і ознаки 
“суб’єкта владних повноважень”. Заміна неналежної сторони в адміністративному 
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судочинстві. Адміністративно-процесуальна правосуб’єктність позивача і відповідача. 
Поняття сторін в адміністративному процесі. Позивач і відповідач. Заміна неналежної 
сторони в адміністративному процесі.  

Процесуальна співучасть. 
Адміністративно-процесуальна правосуб’єктність позивача і відповідача. 

Адміністративні процесуальні права і обов’язки.   
Представництво сторін в адміністративному суді: поняття і види. Особи, які не можуть 

бути представниками в адміністративному суді. Повноваження представника в 
адміністративному суді. Документи, які підтверджують повноваження представника. 
Відмінність повноважень представника і органу, якому законом надано право захищати 
права, свободи та інтереси інших осіб 

Процесуальне правонаступництво в адміністративному судочинстві. 
Інші учасники адміністративного процесу: секретар судового засідання, судовий 

розпорядник, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач. 
 
ТЕМА 8. ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ 
Поняття доказу і доказування в адміністративному процесі. Характерні види доказів. 
Завдання судового доказування. Способи збирання доказів та їх процесуальні джерела. 

Правила про належність і допустимість доказів. Засоби доказування. Предмет, межі і 
суб’єкти доказування в адміністративному процесі. Підстави для звільнення від доказування. 
Забезпечення доказів та види способів забезпечення. Заява про забезпечення доказів та 
порядок її розгляду.  

Допит свідка за місцем або у місті його проживання (перебування доказування в 
адміністративному процесі.  

Обмеження допиту особи як свідка у справі. Особливості порядку допиту малолітніх і 
неповнолітніх свідків. Дослідження і оцінка судових доказів. Відмінність процесуального 
статусу експерта від процесуального статусу спеціаліста в адміністративному процесі.  

Особливості процесу доказування на окремих стадіях адміністративного процесу. 
Оцінка судових доказів.  

Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників. Пояснення свідка. 
Призначення судової експертизи. Висновок експерта. Види експертизи: комісійна 

експертиза, комплексна експертиза, додаткова і повторна експертиза. 
 
ТЕМА 9. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ 
Поняття адміністративного позову. Форма і зміст адміністративного позову. Елементи 

адміністративного позову. Види адміністративних позовів. 
Вимоги до позовної заяви. 
Право на адміністративний позов. Об’єднання і роз’єднання адміністративних позовів. 
Захист відповідача від адміністративного позову. 
Забезпечення адміністративного позову. 
Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви. Відкриття провадження 

в адміністративній справі. Відмова у відкритті провадження в адміністративній справі. 
 
ТЕМА 10. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД АДМІНІСТРАТИВНОЇ СПРАВИ 
Підготовче провадження. Підготовка справи до судового розгляду. Попереднє судове 

засідання. Примирення сторін під час підготовчого провадження. Судові рішення за 
наслідками підготовчого провадження. 

Розгляд адміністративної справи у судовому засіданні. 
Основні стадії судового розгляду адміністративної справи. 
Порядок дослідження доказів. 
Відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді. 
Судові дебати. 
Вихід суду для ухвалення рішення. Таємниця нарадчої кімнати 
 



 7 

ТЕМА 11. СУДОВІ РІШЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ 
Поняття та види судових рішень в адміністративних справах. Законність і 

обґрунтованість судового рішення.  
Порядок ухвалення судових рішень, їх форма.  
Повноваження суду при вирішенні справи. Залишення позовної заяви без розгляду. 

Зупинення та поновлення провадження у справі. Закриття провадження у справі. 
Зміст постанови і ухвали. Окремі ухвали суду. Додаткове судове рішення. Роз'яснення 

судового рішення. 
 
ТЕМА 12. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ В ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЯХ 

СПРАВ 
Види публічно-правових спорів, що виникають у виборчому процесі чи в процесі 

референдумів. Особливості провадження в адміністративних справах, пов’язаних з виборчим 
процесом чи процесом референдумів.  

Особливості провадження у справах про обмеження усунення обмежень щодо 
реалізації права на мирні зібрання. 

Особливості провадження у справах про обмеження щодо реалізації права на мирні 
зібрання.  

Оскаржень рішень, дій і бездіяльності суб’єктів владних повноважень з приводу 
притягнення до адміністративної відповідальності. 

 
ТЕМА 13. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ 
Перегляд судових рішень, які не набрали законної сили. Апеляційне провадження в 

адміністративних справах. Порядок і строки апеляційного оскарження.  
Підготовка і апеляційний розгляд справи у судовому засіданні. Межі перегляду судом 

апеляційної інстанції. Заперечення на апеляційну скаргу. Повноваження суду апеляційної 
інстанції. 

Судові рішення суду апеляційної інстанції. Підстави для зміни чи скасування судового 
рішення. Підстави для закриття справи. Підстави для направлення справи на новий розгляд. 

Перегляд судових рішень, які набрали законної сили. Підстави для касаційного 
оскарження. Вимоги до касаційної скарги. Строки касаційного оскарження. Підготовка 
справи до розгляду. Розгляд справи. Межі перегляду судом касаційної інстанції.  

Повноваження суду касаційної інстанції. Судові рішення суду касаційної інстанції. 
Зміст ухвали, постанови суду касаційної інстанції. Окрема ухвала суду. 

Перегляд судових рішень Верховним Судом України. Право на звернення про перегляд 
судових рішень. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень. Вимоги до заяви 
про перегляд судових рішень. Порядок розгляду справи Верховним Судом України.  
Постанови Верховного Суду України. Обов’язковість судових рішень  Верховного Суду 
України.  

Завдання перегляду судових рішень, ухвал і постанов суду, що набрали законної сили, 
у зв’язку з нововиявленими обставинами. Підстави перегляду судових рішень, ухвал і 
постанов суду у зв’язку з нововиявленими обставинами. Порядок здійснення перегляду 
судових рішень, ухвал і постанов суду у зв’язку з нововиявленими обставинами. 

Судові рішення за наслідками провадження за нововиявленими обставинами. 
Відновлення втраченого судового провадження в адміністративній справі. 
 
ТЕМА 14. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНИХ 

СПРАВАХ 
Набрання судовим рішенням законної сили. Наслідки набрання законної сили судовими 

рішеннями. 
Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах. Учасники виконавчого 

провадження. Зміст виконавчого листа. 
Поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого листа до виконання. 
Примирення сторін у процесі виконання. 
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Судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративних справах.  
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