
Перелік питань до іспиту з дисципліни «Адміністративне  cудочинство» 

 

1. Принципи адміністративного судочинства. 

2. Принцип офіційного з'ясування всіх обставин у справі та його 

співвідношення з принципами змагальності та диспозитивності. 

3. Правове регулювання адміністративного судочинства. 

4. Становлення адміністративних судів в Україні. 

5. Система адміністративних судів в Україні. 

6. Структура адміністративних судів в Україні. 

7. Поняття адміністративної юрисдикції. 

8. Публічно-правовий спір, як предмет адміністративного судочинства. 

9. Загальна характеристика категорій публічно-правових спорів, 

віднесених до адміністративної юрисдикції. 

10. Спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень 

щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових 

актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності. 

11. Спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її 

проходження та звільнення з публічної служби. 

12. Спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої 

компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих 

повноважень, а також спори, які виникають з приводу укладання та 

виконання адміністративних договорів. 

13. Спори за зверненням суб'єкта владних повноважень. 

14. Спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи 

процесом референдуму. 

15. Співвідношення адміністративної юрисдикції з іншими судовими 

юрисдикціями. 

16. Поняття та види підсудності адміністративних справ. 

17. Предметна підсудність адміністративних справ та її різновиди. 

18. Територіальна підсудність адміністративних справ та її різновиди.  

19. Інстанційна підсудність адміністративних справ.  

20. Наслідки недодержання правил підсудності.  

21. Поняття та види учасників адміністративного судочинства.  

22. Процесуальні права та обов'язки осіб, які приймають участь в 

адміністративному процесі. 

23. Сторони в адміністративному судочинстві. 

24. Треті особи в адміністративному судочинстві. 

25. Процесуальне представництво в адміністративному процесі.  



26. Процесуальне положення секретаря судового засідання. 

27. Процесуальне положення судового розпорядника. 

28. Процесуальні права та обов'язки свідка. 

29. Експерт в адміністративному судовому процесі: права, обов'язки та 

відповідальність. 

30. Процесуальне положення спеціаліста. 

31. Перекладач в адміністративному судовому процесі: права, обов'язки та 

відповідальність. 

32. Поняття та зміст процесу доказування в адміністративному процесі. 

33. Поняття доказів в адміністративному процесі. 

34. Класифікація доказів в адміністративному (судовому) процесі. 

35. Діяльність суб'єктів адміністративного процесу зі збору та оцінки 

доказів. 

36. Виклики та повідомлення в судовому процесі. Зміст та види повісток. 

37. Виняткові засоби судових викликів і повідомлень. 

38. Фіксування судового засідання технічними засобами. Журнал судового 

засідання. 

Протокол судового засідання. Зауваження до протоколу судового 

засідання. 

39. Протокол про вчинення окремої процесуальної дії. 

40. Строк звернення до адміністративного суду. 

41. Поняття та види процесуальних строків. 

42. Поновлення та продовження процесуальних строків.  

43. Обчислення процесуальних строків. 

44. Право на звернення до адміністративного суду.  

45. Підходи до визначення адміністративного позову. 

46. Предмет, підстава та зміст адміністративного позову. 

47. Форма та зміст позовної заяви. 

48. Відкриття провадження в адміністративній справі. 

49. Мета та завдання стадії підготовки адміністративних справ до судового 

розгляду. 

50. Процесуальний порядок підготовки адміністративних справ до 

судового розгляду. 

51. Попереднє судове засідання. 

52. Відмова від адміністративного позову та визнання адміністративного 

позову. 

53. Примирення сторін. 

54. Об'єднання та роз'єднання справ.  

55. Забезпечення адміністративного позову. 



56. Мета та завдання судового розгляду справи. 

57. Етапи стадії судового розгляду справи. 

58. Поняття та види судових рішень. 

59. Вимоги що висуваються до судових рішень. Порядок ухвалення 

судових рішень. 

60. Постанови адміністративного суду. 

61. Ухвали адміністративного суду. 

62. Роз'яснення судового рішення. 

63. Суть і значення апеляційного провадження в адміністративному суді. 

64. Право на апеляційне оскарження та порядок його реалізації. 

65. Процесуальний порядок розгляду апеляційної скарги. 

66. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду 

апеляційної скарги на постанову та ухвалу суду.  

67. Судові рішення суду апеляційної інстанції. 

68. Суть і значення касаційного провадження в адміністративному суді. 

69. Право на касаційне оскарження та порядок його реалізації. 

70. Процесуальний порядок розгляду касаційної скарги. 

71. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду 

касаційної скарги. 

72. Судові рішення суду касаційної інстанції. 

73. Суть і значення провадження за винятковими обставинами в 

адміністративному суді. 

74. Право на оскарження судових рішень за винятковими обставинами та 

порядок його реалізації. 

75. Повноваження Верховного Суду України за наслідками провадження 

за винятковими обставинами. 

76. Підстави для провадження за нововиявленими обставинами в 

адміністративному суді. 

77. Право на подання заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами та його реалізація. 

78. Процесуальний порядок розгляду справи за нововиявленими 

обставинами. 

79. Повноваження адміністративного суду за наслідками провадження за 

нововиявленими обставинами. 

80. Набрання судовим рішенням законної сили та наслідки цього. 

81. Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах. 

82. Процесуальний порядок звернення судових рішень в адміністративних 

справах до виконання. 



83. Поняття та види заходів процесуального примусу в адміністративному 

процесі. 

84. Підстави та порядок застосування заходів процесуального примусу в 

адміністративному процесі. 

85. Характеристика окремих заходів процесуального примусу в 

адміністративному процесі. 

86. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно - 

правових актів. 

87. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або 

бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих 

комісій. 

88. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або 

бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ, 

організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників 

засобів масової інформації, які порушують законодавство про вибори 

та референдум. 

89. Особливості провадження у справах щодо скасування реєстрації 

кандидата на пост Президента України. 

90. Особливості провадження у справах про дострокове припинення 

повноважень народного депутата України в разі невиконання ним 

вимог щодо несумісності. 

91. Моделі адміністративної юстиції в світі.  

 


