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Назва курсу  Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень в адміністративному 

судочинстві 

Адреса викладання 

курсу 

м.Львів, вул. Січових Стрільців  

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Юридичний факультет 

Кафедра адміністративного та фінасового права 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Напрям підготовки 08 «Право» 

Спеціальнгість 081 «Право» 

Викладачі курсу Труш Марта Ігорівна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри  

Контактна 

інформація 

викладачів 

martatrush85@gmail.com 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

Консультації проводяться в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі консультації згідно графіку 

перебування викладача на кафедрі. 

Сторінка курсу  

Інформація про 

курс 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб підготувати студентів-правників з метою розвитку їх 

професійної компетенції у сфері адміністративного судочинства. Тому у курсі 

представлено як огляд концепцій апеляційного і касаційного перегляду рішень в 

адміністративному судочинстві, перегляду рішень за нововиявленими та 

виключними обставинами, порядок перегляду рішень в адміністративному  

судочинстві  в порядку письмового провадженні, так і процесів та інструментів, 

які потрібні для отримання практичних навиків для грамотного 

правозастосування, складення процесуальних документів, ознайомлення з 

практикою застосування адміністративними судами законодавства, оволодіння 

достатнім рівнем правової культури і правосвідомості для забезпечення прав, 

свобод та інтересів суб»єктів правовідносин у сфері адміністративного 

судочинства. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень в 

адміністративному судочинстві» є вибірковою дисципліною з спеціальності 

081 «Право» для освітньої програми Магістр, яка викладається в 9 семестрі в 

обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної/вибіркової дисципліни «Апеляційне та касаційне 

оскарження судових рішень в адміністративному судочинстві» є 

ознайомлення студентів із завданнями курсу, серед яких : виокремити та 

охарактеризувати класифікацію судових рішень в адміністративному 

судочинстві та їх перегляд в апеляційному та касаційному порядку за основними 

критеріями та з’ясувати підстави їх прийняття, виокремити перелік вимог, яким 

повинне відповідати судове рішення в адміністративному судочинстві та 

обґрунтувати його структуру, визначити порядок та способи виконання судового 

рішення, а також способи усунення недоліків та помилок в прийнятому 

судовому рішенні для  оволодіння сучасними підходами та інструментами для їх 

вирішення. Крім того, вивчення порядку розгляду справ в порядку письмового 

провадження, порядок розгляду справ заново виявленими та виключними 

обставинами за правилами Кодексу адміністративного судочинства України та 

mailto:martatrush85@gmail.com
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вивчення особливостей розгляду процесуальних питань,які пов»язані з 

виконанням судових рішень адміністративних справах. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

  

Нормативно-правові акти: 

 

1. Конституція України. – К., 2014. 

2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005р. (зі 

змінами). – К., 2014. 

3. Закон України «Про Конституційний Суд України» // Відомості Верховної 

Ради України. – 1996. - №49. – Ст. 272. (зі змінами). 

4. Закон України  «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р. (зі 

змінами). 

5. Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 06.03.2008. 

«Про практику застосування адмінсудами окремих положень КАС України 

під час розгляду адміністративних справ» 

6. База правових позицій. Верховний Суд. URL: 

https://lpd.juscourt.com/login 

7.  Висновок до Закону України від 12 лютого 2015 р. «Про забезпечення на 

справедливий суд». Вищий адміністративний суд  

України. URL: http://www.vasu.gov.ua/zakon/visnovki/s-sud/ 

8. Дайджест судової практики Великої палати Верховного Суду. 

Рішення, внесені до ЄДРСР за період із 01.11.2021 по 31.12.2021. 

Верховний Суд. URL: 

https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/ 

Dajdzhest_01_11_2021_%2031_12_2021.pdf 

9. Звіт про здійснення правосуддя Верховним Судом за 2020 рік. 

Верховний Суд. URL: 

https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/ 

1_Zvit_1_VS_2020.pdf 

10. Правові позиції Верховного Суду. Шостий апеляційний 

адміністративний суд. URL: https://6aas.gov.ua/ua/proekty/pravovi-pozytsii- 

verkhovnoho-sudu.html 

11. Про забезпечення права на справедливий суд: Закон України. 

Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/192- 

19#Text 

12. Про судовий збір: Закон України. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17#Text 

13. Про судоустрій і статус суддів: Закон України. Верховна Рада 

України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2453-17#Text 

14. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. 

Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402- 

19/ed20160602#Text 

 

Основна література: 

 

1. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / Галунько В., 

Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 

2018. 446 с. 

2. Адміністративне процесуальне право: Навч. посібник / кол. авт. ; за заг. 

https://lpd.juscourt.com/login
http://www.vasu.gov.ua/zakon/visnovki/s-sud/
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ред. Т.П. Мінки. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. –320 с. 

3.  Адміністративне судочинство: навч. посіб. / І. М. Балакарєва, І. В.Бойко, 

Я. С. Зелінська та ін.; за заг. ред. Н. Б. Писаренко. Харків: Право,2016. 312 с. 

4. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: 

Том 1. Загальна частина / Ред.колегія: В.Б. Авер’янов (голова) та ін. – К.: 

Вид-во “Юридична думка”, 2004. – Гл. 23. 

5. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох 

томах: Том 2. Особлива частина / Ред.колегія: В.Б. Авер’янов (голова) та 

ін. – К.: Вид-во “Юридична думка”, 2005. – Гл.38. 

6. Адміністративне судочинство: підручник / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. – 

К. : Істина, 2011. – 304 с. 

7. Адміністративне право. Повний курс: підручник / В.Галунько, П. 

Діхтієвський, О.Кузьменко, С.Стеценко та ін.. – Херсон : Олді-Плюс, 2018. – 

446 с. 

8. Адміністративне судочинство : навч.посібник / І.М. Балакарєва, І.В. Бойко, 

Я.С.Зелінська та ін.; за заг.редакцією Писаренко Н.Б., – Харків : Право, 2016. 

– 312 с. 

9. Загальне адміністративне право : підручник / Гриценко І.С., Мельник Р.С., 

Пухтецька А.А; за заг.редакцією Гриценко І.С., – Київ : Юрінком Інтер, 2015. 

– 568 с. 

10. Курс адміністративного права України : підручник / В.К. Колпаков, О.В. 

Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко та ін.; за заг.редакцією В.К. Колпаков, 

– Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 808 с. 

11. Курс адміністративного права України : підручник / В.К. Колпаков, О.В. 

Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко та ін.; за заг.редакцією В.К. Колпаков, 

– Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 808 с. 

12. Мельник Р.С., Бевзенко В.М. Загальне адміністративне право : навч. 

посібник / за заг.редакцією Мельник Р.С., – Київ : Ваіте, 2014. – 376 с. 

13. Мельник Р.С. Загальне адміністративне право в питаннях і відповідях : навч. 

посібник – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 308 с. 

14. Адміністративне судочинство України: Підручник / О. М. Пасенюк (кер. авт. 

кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер'янов [та ін.]; За заг. ред. О. М. Пасенюка. — 

К.: Юрінком Інтер, 2009. 

15. Адміністртаивний процес: загальна частина (Федеративна Республіка 

Німеччини, Україна): Наук.-практ.посібник /Манн Томас, Мельник Р., 

Бевзенко В., Комзюк А.; пер.та адапт.з нім. Мельник Р.; за заг.ред.Бевзенка  

В. – К.: алеута, 2013. – 308 с. 

16. Адміністративний процес України: Навч. посіб. / А.Т. Комзюк, В.М. 

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

17. Бандурка А.М., Тищенко Н.М. Адміністративний процес: Навчальний 

посібник. – К., 2001.  

18. Основи адміністративного судочинства / Навч. посібник / За 

заг.редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О. – К.: Конус-Ю, 2006.  

19. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. 

посібник / За заг.редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І. – К.: Старий світ, 

2006.- 576с. 

20. Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. акад. НАН  України 

Ю.С. Шемчушенка. Київ: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007. 992 

с. 
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Додаткова література : 

1. Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України /  

Автори-упорядники І.Б.Коліушко, Р.О. Куйбіда. – К.: Факт, 2003.  

     2. Актуальні проблеми застосування Цивільного процесуального кодексу та 

Кодексу адміністративного судочинства / Тези доповідей та наукових 

повідомлень учасників науково-практичної конференції (25-26 січня 2007р.). – 

Харків, 2007.   

3. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний 

коментар: У 2-х т. / За заг. ред. Р.О. Куйбіди. – К.: Книги для бізнесу, 

2007. 

4. Куйбіда Р.О. Реформування правосуддя в Україні: стан і перспективи. – К.: 

Атіка, 2004. 

5.  Кузьменко О.О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу: 

Монографія. – К.: Атіка, 2005.  

6. Пасенюк О. Становлення адміністративної юстиції в Україні та 

адміністративне право // Право України. – 2005. - №7. 

7. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний 

посібник. – Чернівці: Рута, 2003. 

8. Перепелюк В.Г. Адміністративне судочинство: проблеми практики. – К.: 

Конус-Ю, 272 с.  

9. Педько Ю.С. Становлення адміністративної юстиції України: Монографія. – 

К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 208 с. 

10. Проблеми теорії та практики адміністративної юстиції: зб.наук.статей/ 

Смокович м.І., Цуркан М.І., Перепелюк В.Г. та ін.. – К.: Юрінком Інтер, 

2012.С.384. 

11. Стефанюк В.С. Судовий адміністративний процес. – Харків: «КОНСУМ», 

2003. 

12. Юшкевич О. Г. Основи адміністратвиного судочинства: навчально-

тренінговий посібник / О.Г. Юшкевич, Р.С. Мельник. – Х. : НікаНова, 2012. – 

266 с 

13. Аналіз стану здійснення правосуддя адміністративними судами в першому 

півріччі 2021 року. Верховний Суд. 

URL:https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/sup 

reme/Analiz_admin_sudi_1pivr2021.pdf 

14. Берназюк Я. Співвідношення необхідності забезпечення єдності судової 

практики та відступу від правових позицій Верховного Суду (на прикладі 

вирішення публічно-правових спорів). Судебно-юридическая газета. 

2020. 26 серпня. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres- 

centr/zmi/986409/ 

15.  Бітов А.І. Особливості касаційного провадження в адміністративному 

судочинстві. Київ: Фенікс, 2016. 190 с. 

16.  Бітов А.І. Особливості касаційного провадження в адміністративному 

судочинстві: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 /Класич. приват. ун -т. - 

Запоріжжя, 2016. 191 c. 

17.  Бітов А.І. Особливості касаційного провадження в адміністративному 

судочинстві: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Класич. приват. 

ун-т. Запоріжжя, 2016. 20 c. 

18. Боднарчук І. Як установлення касаційних фільтрів упливає на судову та 

https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-
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адвокатську практику. Закон і Бізнес. 2019. Вип. 30 (1432). URL: 

https://zib.com.ua/ua/138715.html 

19. Бояринцева М.А. Реалізація права на касаційне оскарження в  

адміністративному процесі України. Правова позиція. 2018. № 2(21). С.28-33. 

20. Бринцев О. В. «Електронний суд» в Україні. досвід та перспективи: 

монографія / О. В. бринцев. – Харків: Право, 2016. – 72 с. 

21.  Глуханчук О.В. Особливості перегляду судових рішень  адміністративних 

судів у порядку касаційного провадження. Науковий вісник Ужгородського 

університету. Серія Право. Вип. 41. Т. 3. 2016. С.67-70. 

22. Джафарова М.В. Адміністративне процесуальне право України  : питання 

теорії: монографія. Харків: Константа. 2018. 588 с. 

23. Джафарова М.В. До питання про роль судових рішень у формуванні  

адміністративного процесуального законодавства. Науковий вісник публічного 

та приватного права. 2017. Вип. 2. С. 106-110. 

24. Дідик Н. І., Басага І. В. Правові висновки Верховного Суду з питань 

застосування норм адміністративного законодавства. Науковий вісник  

Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2018. 

№ 2. С. 152–163. 

25. Дорохіна Ю.А. Касаційне оскарження в адміністративному судочинстві: 

новели та перспективи. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. № 

6. Т. 3. С. 85–88. 

26. Коваль І. Право на справедливий суд: практика Європейського суду з прав 

людини щодо України. Міністерство юстиції України. URL: 
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27. Колеснікова М.В. Сутність та значення касаційного провадження в  

адміністративному судочинстві України. International scientific and practical 

conference «Legal science, legislation and law enforcement: traditions and new 

European approaches»: conference proceedings, July 9–10, 2021. Wloclawek, 

Republic of Poland: «Baltija Publishing», 2021. P. 104-107. 

28. Монаєнко А. Касаційні «фільтри». Юридична Газета online. 2018. № 29-30 
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Серія Економічна. Серія Юридична. 2020. №26. С.159–164. 
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rishen-verhovnogo-sudu.html 

31. Писаренко Н.Б. Засади адміністративного судочинства (сучасний 

український контекст): монографія. Харків: Право, 2019. 248 с. 

32. Решота В. В. Проблеми обов’язковості застосування правових висновків 

Верховного Суду в адміністративному судочинстві. Проблеми  державотворення 

і захисту прав людини в Україні: матер. ХХVІ звітної наук.-практ. конф. (6–7 

лютого 2020 р.). Львів: Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2020. Ч. 2. С. 

85–87. 
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адміністративних справ незначної складності (малозначність справ). Актуальні 

проблеми держави і права: зб. наук. пр. Вип. 89 /редкол.: Г. I. Чанишева (голов. 

ред.) та ін. – Одеса : Гельветика, 2021. – С.88-95 
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38. Труш М. І. Судове рішення в адміністративному процесі : дисертація на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Марта 

Ігорівна Труш ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний 
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39. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego. 
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Інформаційні ресурси в Інтернеті: 

1. Верховна Рада України - www.rada.gov.ua 

2. Судова влада - http://court.gov.ua 

3. Єдиний державний реєстр судових рішень http://www.reyestr.court.gov.ua 

Тривалість курсу 90   год. 

 

Обсяг курсу 90 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин лабораторних 

робіт/практичних занять та 58 годин самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

- Знати : характеристику адміністративного процесуального права як галузі 

права; світові моделі адміністративної юстиції; мету і завдання 

адміністративнорго судочинства; джерела адміністративного 

процесуального права; юрисдикцію адміністративних судів; 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 використанння альтернативних способів вирішення 

адміністративних спорів шляхом примирення сторін; стадії судового 

розгляду; види судових рішень в адміністративному процесі та порядок їх 

ухвалення; особливості розгляду певних категорій справ в  

адміністративному судочинстві; порядок розгляду зразкових та 

малозначних справ в адміністративному судочинстві,порядок розгляду 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19600300168/U/D1960016
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20021531270/U/D2002127
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справ в порядку письмового провадження та особливості їх оскарження в 

адміністративному та касаційному порядку; підстави та порядок 

перегляду судових рішень; порядок виконання судових рішень; підстави 

та порядок виправлення описок та помилок, допущених в судовому 

рішення; розгляд та вирішення спору за участі судді. 

- Вміти : відповідати на основні теоретичні запитання теми; застосовувати 

джерела адміністративного процесуального права; визначати юрисдикцію 

адміністративних судів та підсудність справ адміністративним судам; 

давати правову оцінку ситуаційних задач до практичних занять; складати 

проекти процесуальних документів. 

 

Ключові слова суд, судочинство, судові рішення 

Формат курсу Очний,заочний  

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого розуміння 

тем 

Теми Див. СХЕМА КУРСУ** 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці семестру 

усний 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з юридичних дисциплін, 

достатніх для сприйняття категоріального апарату публічної адміністрації та 

діяльності судової влади, розуміння джерел адміністративного та 

конституційного права 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, спільні 

розробки, тьюторство* ,  навчальні спільноти і т. д.) проектно-орієнтоване 

навчання, дискусія 

 

 

Необхідне 

обладнання 

Вивчення курсу може не потребує використання програмного забезпечення, крім 

загально вживаних програм і операційних систем. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів 50 

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів ______50 

 • залік: на підставві вищевказаного.  

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу 

інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій 

роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від 

масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є важливою складовою 

навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати 

заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 
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визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде 

надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім 

особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному 

тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під 

час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до заліку 

чи екзамену. 

Наводиться перелік питань та завдань для проведення підсумкової оцінки знань. 

Також можна надати посилання на веб-сторінку де розміщені вказані матеріали. 

 

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню 

курсу. 
 

 
 

** Схема курсу 
 

Тема 1: Апеляційне оскарження в адміністративному судочинстві  

 

Поняття та значення інституту апеляційного оскарження в адміністративному судочинстві. 

Поняття, вимоги до змісту та структура апеляційної скарги в адміністративному судочинстві. 

Право на апеляційне оскарження (суб’єкти звернення з апеляційною скаргою) в 

адміністративному судочинстві. Прийняття апеляційної скарги судом та відкриття апеляційного 

провадження як стадія адміністративного процесу. Повноваження апеляційного суду за 

наслідками розгляду апеляційної скарги. Судові рішення суду апеляційної інстанції, іх зміст та 

структура. Набрання судовим рішенням в апеляційній інстанції законної сили.  

 

Тема 2. Особливості та процесуальні наслідки відмови апелянта від апеляційної 

скарги в адміністративному судочинстві та примирення сторін в адміністративному 

процесі 

 

Порядок та особливості відмови апелянта від апеляційної скарги в адміністративному 

процесі, примирення сторін та доповнення, зміна, відкликання апеляційної чи касаційної скарги 

чи  відмова від неї, наслідки вищезазначених процесуальних дій для сторін спору та 

повноваження суду апеляційної та касаційної інстанцій у вищевизначених випадках.  
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Тема 3. Особливості оскарження ухвал суду першої інстанції в адміністративному 

судочинстві 

Порядок та особливості, перелік процесуальних рішень суду першої інстанції,які можуть 

бути оскаржені у відповідності вимог Кодексу адміністративного судочинства, поділ та розгляд 

ухвал суду першої інстанції та процесуальних наслідків їх постановлення для сторін 

адміністративного процесу. 

 

Тема 4. Особливості апеляційного розгляду справи в адміністративному судочинстві  

Порядок та особливості розгляду справ порядку письмового провадження, межі перегляду 

судом апеляційної інстанції та підстави для постановлення судового рішення в 

адміністративному судочинстві 

 

Тема 5. Касаційне оскарження в адміністративному судочинстві 

 

Поняття та значення інституту касаційного оскарження в адміністративному судочинстві. 

Поняття, вимоги до змісту та структура касаційної скарги в адміністративному судочинстві. 

Право на касаційне оскарження (суб’єкти звернення з касаційною скаргою) в адміністративному 

судочинстві. Прийняття касаційної скарги судом та відкриття касаційного провадження як 

стадія адміністративного процесу. Повноваження касаційного суду за наслідками розгляду 

касаційної скарги. Судові рішення суду касаційної інстанції, їх зміст та структура. Набрання 

судовим рішенням в касаційній інстанції законної сили.  

 

Тема 6. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами  

 

Підстави перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами. Право на 

звернення до суду з заявою про перегляд рішення за нововиявленими обставинами. Вимоги до 

форми та змісту до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами в 

адміністративному судочинстві. Стадії перегляду судового рішення за нововиявленими 

обставинами в адміністративному судочинстві. Повноваження суду за наслідками перегляду 

заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами в адміністративному 

судочинстві. 

 

Тема 7. Перегляд судових рішень за виключними обставинами 

 

Підстави перегляду судового рішення за виключними обставинами. Право на звернення до 

суду з заявою про перегляд рішення за виключними  обставинами. Вимоги до форми та змісту 

до заяви про перегляд судового рішення за виключними обставинами в адміністративному 

судочинстві. Стадії перегляду судового рішення за виключними обставинами в 

адміністративному судочинстві. Повноваження суду за наслідками перегляду заяви про 

перегляд судового рішення за виключними обставинами в адміністративному судочинстві. 

 

Тема 8. Особливості процесуальних питань,пов»язаних з виконанням судових рішень 

в адміністративних справах 
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Порядок та особливості інституту контролю за виконанням судового рішення в 

адміністративному судочинстві, адміністративний суд як активний учасник в адміністративному 

судочинстві.  

 

 

 
 


