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1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (денна форма навчання)

2. Методичні вказівки до семінарських та практичних занять
Тема № 1: Адміністративний процес: загальна характеристика.
Семінарське заняття №1. Навчальна мета заняття: сформулювати
визначення поняття адміністративного; поняття адміністративно-процесуальної
норми та її структура, визначити принципи та структуру процесу, сформувати
визначення поняття контрольно-наглядового провадження та його видів,
особливості
контрольно-наглядової
діяльності;
визначити
суб’єктів
контрольно-наглядового провадження.
Час проведення – 2 год.
Час, що відводиться на самостійну роботу – 10 год.
Навчальні питання:
1. Поняття та ознаки та структура адміністративного процесу
2. Принципи адміністративного процесу.
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3. Поняття та особливості та принципи контрольно-наглядового провадження
4. Види контрольно-наглядової діяльності.
5. Суб'єкти контрольно-наглядової діяльності.
6. Стадії контрольно-наглядової діяльності
Питання цільових виступів курсантів:
1. Розкрийте: поняття адміністративного процесу, поняття контролю, поняття
нагляду .
2. Сформулюйте відповіді на запитання:
а)визначте завдання адміністративного процесу?
б) дайте визначення, що таке "адміністративна процес", "адміністративне
судочинство", " адміністративне провадження"? Як вони співвідносяться між
собою
в)визначте ознаки контролю
г) визначте ознаки нагляду
д) визначте співвідношення контролю та нагляду.
ж) назвіть види контролю та особливості його реалізації?
з) яку роль відіграє судовий контроль у забезпеченні дотримання прав та свобод
громадян?
е)
які напрямки контрольно-наглядової діяльності Національної поліції
України ви знаєте?
є) яким чином здійснюється нагляд за особами звільненими з місць позбавлення
волі?
Теми рефератів:
1.Судовий контроль в Україні.
2. Громадський контроль за дотриманням законодавства в Україні
3.Співвідношення понять "контролю" та "нагляду"
Література: [1, 2, 3, 1543,44,45,46,48].
Теми рефератів:
1. Особливості отримання дозволу на виготовлення та збут лікарських засобів.
2. Порядок здійснення продажу алкогольних напоїв в Україні.
Література: [1, 2, 3, 4,5,26].
Семінарське заняття №2.
Навчальна мета заняття: сформулювати поняття адміністративної послуги,
вимоги, які висуваються до адміністративних послух, стандарти надання
адміністративних послуг, контроль за наданням адміністративних послуг
Час проведення – 2 год.
Час, що відводиться на самостійну роботу – 10 год.
Навчальні питання:
1. Поняття та особливості провадження щодо надання адміністративних послуг
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2. Класифікація адміністративних послуг.
3. Стандарти надання адміністративних послуг
4. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг
5. Поняття та особливості та принципи провадження із звернення громадян.
6. Стадії провадження із звернення громадян.
7. Строки та порядок розгляду звернень громадян.
Питання цільових виступів курсантів:
1. Розкрийте: поняття адміністративних послуг, стандарти надання
адміністративних послуг, контроль за наданням адміністративних послуг.
2. Сформулюйте відповіді на запитання:
а)визначте соціальні послуги, що надаються в Україні?
б) визначте земельні послуги, які надаються в нашій державі?
в)за допомогою яких критеріїв оцінюється якість надання адміністративних
послуг?
г)які види послуг надає Державна міграційна служба України?
д) яку роль відіграє метод адміністративного процесуального права?
е) які види адміністративних послуг має право надавати районна державна
адміністрація?
є) визначте порядок надання адміністративних послуг?
ж) визначте види та порядок надання адміністративних послуг, що надаються
Міністерством внутрішніх справ?
д) наведіть приклад платних на безоплатних адміністративних послуг?
1. Розкрийте: поняття провадження із звернень громадян. Засвойте поняття:
пропозиція, клопотання, заява, скарга.
2. Сформулюйте відповіді на запитання:
а)визначте вимоги, які висуваються до звернень громадян?
б) визначте порядок розгляду анонімних звернень громадян?
в) визначте порядок анонімних звернень громадян в яких повідомляється про
порушення антикорупційного законодавства?
г) визначте порядок та строки розгляду суддівських запитів?
д) як розглядаються звернення депутатів України?
е) порядок та строки розгляду адвокатських запитів?
є) який існує порядок розгляду електронних звернень?
ж) визначте відповідальність за порушення законодавства про звернення
громадян?
д) що є публічною інформацією?
з) розкрийте особливості діловодства із звернень громадян?
Теми рефератів:
1.Єдиний дозвільний центр: проблеми та шляхи подолання
2. Електронні послуги в Україні
Література: [1, 2, 3, 4,5, 6].
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Тема № 2: Провадження у справах про адміністративні правопорушення
Семінарське заняття. Навчальна мета заняття: проаналізувати норми
КУпАП, з’ясувати сутність та зміст провадження в справах про адміністративні
правопорушення, визначити склад учасників провадження в справах про
адміністративні правопорушення, з’ясувати алгоритм дій уповноваженої особи
на кожній стадій провадження в справах про адміністративні правопорушення,,
навчитися складати процесуальні документи.
Час проведення – 2 год.
Час, що відводиться на практичну роботу – 4 год.
Час, що відводиться на самостійну роботу – 8 год.
Місце проведення – аудиторія
Навчальні питання:
1. Поняття, ознаки та принципи провадження в справах про адміністративні
правопорушення.
2. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні
правопорушення.
3. Учасники провадження в справах про адміністративне правопорушення.
4. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративне
правопорушення.
5. Підсумкова контрольна робота.
Питання цільових виступів курсантів:
1. Розкрийте: поняття провадження із звернень громадян. Засвойте поняття:
адміністративне правопорушення, докази, завдання провадження в справі про
адміністративне правопорушення,
потерпілий, особа, яка
вчинила
адміністративне правопорушення.
пропозиція, клопотання, заява, скарга.
2. Сформулюйте відповіді на запитання:
а)дайте визначення доказам в справі про адміністративне правопорушення та
визначте їх види?
б) визначте правовий статус потерпілого в справі про адміністративне
правопорушення?
в) визначте правовий статус особи, що скоїла адміністративне
правопорушення?
г) визначте обставини, що виключають провадження
в справі про
адміністративне правопорушення?
д) визначте правовий статус органів Національної поліції України щодо
розгляду справ про адміністративне правопорушення?
е) визначте правовий статус перекладача та захисника в справі про
адміністративне правопорушення?
є) визначте порядок та строки застосування адміністративного затримання?
ж) визначте порядок застосування вилучення речей і документів?
д) визначте порядок проведення особистого огляду, огляду речей і документів?
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Теми рефератів:
1.Особливості
притягнення
до
адміністративної
відповідальності
неповнолітніх.
2. Проблемні питання, що виникають під час застосування заходів забезпечення
провадження в справі про адміністративне правопорушення.
Література: [1, 2, 12,19,22,23,24,25].
Практичне заняття №1. Навчальна мета заняття: проаналізувати норми
КУпАП, з’ясувати алгоритм дій уповноваженої особи на кожній стадій
провадження в справах про адміністративні правопорушення,, навчитися
складати процесуальні документи.
Час проведення – 2 год.
Час, що відводиться на самостійну роботу – 8 год.
Місце проведення – аудиторія
Навчальні питання:
1. Стадії порушення справи та розгляд справи про адміністративне
правопорушення;
2.Зміст протоколу про адміністративне правопорушення і порядок його
складення.
3. Зміст та види постанови по справі про адміністративне правопорушення.
Письмове завдання:
Задача 1.
Директор ХЗОШ № 209 надіслала лист на адресу керівника Московського
відділу поліції в якому просила сприяти забезпечення явки до школи учня 7
класі Ігнатенко О.М, який без поважних причин протягом 17 днів (з 01.02.2020
по 17.02.2020) не відвідує школу. За місцем проживання неповнолітнього двері
ніхто не відкриває, мати Ігнатенко Н.Т. спілкуватися відмовляється.
Проаналізуйте ситуацію що склалася. Що буде доказом в даному
випадку? Складіть проект протоколу про адміністративне правопорушення.
Задача № 2
Громадянин
Зайцев
звернувся
до
Львівського
окружного
адміністративного суду з позовними вимогами до державного інспектора з
охорони навколишнього природного середовища у Львівській області про
визнання протиправною постанову про накладення адміністративного
стягнення.
Ухвалою Львівського окружного адміністративного суду від 2 жовтня
2020 року громадянину Зайцеву було відмовлено у відкритті провадження у
справі, спираючись на факт того, що юрисдикція адміністративного суду не
поширюється на справи про накладення адміністративних стягнень. Тоді,
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громадянин Зайцев звернувся з апеляційною скаргою до Львівського
апеляційного адміністративного суду.
Проаналізуйте ситуацію і визначте правильність судового рішення
адміністративного суду першої інстанції.
Література: [1,2,12,19, 22,23,24,25 ].
План проведення заняття:
І. Проведення практичного заняття за темою «Провадження в
справах про адміністративні правопорушення» розраховано на з’ясування
курсантами теоретичних знань про загальні положення провадження в
справах про адміністративні правопорушення, його правове регулювання.
Лекційне заняття за вказаною темою дозволило курсантам з’ясувати
основні юридичні терміни: провадження в справах про адміністративні
правопорушення, стадії провадження, принципи провадження в справах про
адміністративне правопорушення, строки розгляду адміністративних справ,
порядок оскарження постанови та її виконання.
Практичне заняття проводиться з метою набуття курсантами навичок з
розмежування стадій провадження в справах про АПП.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Практичне заняття передбачає проведення квізів та вирішення кейсів, під
час їх проведення можуть використовуватися ділові ігри, моделювання
практичних ситуацій, бінарні заняття за участю практичних працівників
Національної поліції України тощо.
1. Стадії порушення справи та розгляд справи про
адміністративне правопорушення;
Охарактеризуйте стадії порушення справи та розгляд справи про
адміністративне правопорушення;
Дайте відповіді на наступні питання:
1. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення
2.Докази у справах про адміністративні правопорушення
3.Строки та порядок накладення адміністративних стягнень
4.Обставини, що виключають провадження в справах про
адміністративні правопорушення.
5. Загальні правила накладення адміністративних стягнень.
2.Зміст протоколу про адміністративне правопорушення і порядок
його складення.
Ситуація:
Патрульні поліцейські зупинили автомобіль " SKODA Octavia " ХА
2222АХ, який 12.02.2020 о 23.45 рухався по проспекту Льва Ландау у зв’язку з
тим, що в нього не працювала передня права фара. Власник автомобілю
Воєвода О.М. пояснив, що їде додому. Про те, що не працює фара він не знав і
запасної лампочки при собі не має, тому поміняти її на місці не може. Крім
того, магазини вже закриті і придбати лампочку змоги не має. При цьому водій
звернув увагу, що він нікому не заважає і не створює аварійну ситуацію,
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оскільки на даний момент працюють вуличні ліхтарі. Однак, працівники поліції
не зважаючи на доводи водія виписали постанову про адміністративне
правопорушення.
Проаналізуйте ситуацію що склалася. Як можна кваліфікувати дії водія?
Чи правомірно діяли працівники поліції? Складіть протокол про
адміністративне правопорушення за вчиненими АПП.
Екіпаж патрульно поліції зупинив чоловіка, який 3.01.2021 о 02:23 годні,
який йшов обабіч проїжджої частини дороги по вул. Валентинівська навпроти
будинку 60. Одяг пішохода був темного кольору без будь-яких світло
відбиваючих елементів.
Проаналізуйте дану ситуацію. Чи є в діях пішохода порушення вимог чинного
законодавства?
3. Зміст та види постанови по справі про адміністративне
правопорушення.
Ситуація:
Іванов порушив правила проїзду через переїзд. На своє виправдання він
пояснив поліцейським, що поспішав на залізничний вокзал де мав зустріти
передачу, тому вирішив " проскочити". Оскільки нічого страшного не сталося і
правопорушення є незначним то можна для першого разу обійтися
попередженням.
Проаналізуйте ситуацію. Складіть процесуальні документи по справі.
До Ленінського суду м Харкова надійшли матеріали справи щодо
притягнення до адміністративної відповідальності Івахненка М.М., 24.01.1998
р.н., який здійснив правопорушення передбачене ч.1 ст. 51 КУпАП, поцупивши
із супермартику АТБ пляшку пива «Славутич» об’ємом 0.5 літра.
Проаналізуйте ситуацію, що склалася. Визначте орган, який розглядатиме
справу та рішення, яке має бути винесено за результатами розгляду.
Кривонос М.Г., керуючи транспортним засобом "MITSUBISHI
GRANDIS", номерний знак АХ 0990 ХА, у м. Харкові по вул. Валентинівській
біля буд. 34, здійснив зупинку в зоні дії дорожнього знаку 3.34 "Зупинку
заборонено", чим порушив пункт 3.34 Розділу 33 ПДР. Інспектором патрульної
поліції Кривенко С.А. винесено постанову серії АХ N 119112 про притягнення
Кривоноса М.Г. до адміністративної відповідальності за частиною
першою статті 122 КУпАП і накладено стягнення у вигляді штрафу в розмірі
255,00 грн. В матеріалах справи покази свідків відсутні, але наявний рапорт
інспектора патрульної поліції про вчинення даного правопорушення гр.
Кривенко М.Г.
Особа оскаржила прийняте рішення, мотивуючи тим, що були порушені її
права на захист та на об’єктивний розгляд справи.
Проаналізуйте ситуацію, що склалася. Чи може рапорт працівника поліції
слугувати
однозначним
доказом
винуватості
особи
у
вчиненні
адміністративних правопорушень?
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Інспектор патрульної поліції склав адміністративний протокол на 425 грн
відносно водія, який, здійснюючи проїзд на жовтий сигнал світлофора, не
зупинив автомобіль у належному місці. Водій в суді оскаржив це рішення
поліції. Він заявив, що під час перетину перехрестя блимав зелений сигнал
світлофора. Але під час безпосереднього перетину перехрестя загорілося жовте
світло. Водій не загальмував так як в його автомобіля немає дзеркала заднього
виду і він не бачив обстановку ззаду. Тому він продовжив рух далі.
Дайте правову оцінку ситуації, що склалася.
Надати відповіді на такі запитання:
1. Визначити нормативні, фактичні та документальні підстави
адміністративної відповідальності.
2. Дати характеристику об’єктивної сторони правопорушення.
3. Визначити строки притягнення
особи до адміністративної
відповідальності
4. Які обставини, що виключають провадження в справі про
адміністративне правопорушення, можуть виникнути в цій ситуації?
5. Визначити алгоритм дій поліцейського.
6. В яких випадках протокол про адміністративне правопорушення не
складається?
7. Складіть проект протоколу про адміністративне правопорушення
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
На практичному занятті було розглянуто ситуаційні задачі, закріплено
теоретичні навики за даною темою, змодульовано практичну ситуацію за
запропонованими кейсами, встановлено об’єктивні та суб’єктивні ознаки АПП,
підготовлено мотивоване рішення, відпрацьовано навички кваліфікації АПП.
Практичне заняття №2. Навчальна мета заняття: проаналізувати норми
КУпАП, з’ясувати алгоритм дій уповноваженої особи на кожній стадій
провадження в справах про адміністративні правопорушення,, навчитися
складати процесуальні документи.
Час проведення – 2 год.
Час, що відводиться на самостійну роботу – 8 год.
Місце проведення – аудиторія
Навчальні питання:
1. Стадії оскарження постанови і перегляд справи та виконання постанов про
накладення адміністративних стягнень.
2.Зміст протоколу про адміністративне правопорушення і порядок його
складення.
3. Зміст та види постанови по справі про адміністративне правопорушення.
Письмове завдання:
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Задача 1.
Визначте види та особливості стадій адміністративного провадження в
справах про адміністративні правопорушення.
Задача 2.
В м. Харкові екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Volkswagen
ХА 2022 та попросив водія надати йому документи, що надають право
керування для перевірки пояснивши, що в місті проводяться планові
профілактичні заходи щодо запобігання правопорушень. Водій відмовився
виконати дану вимогу в результаті чого на нього було складено постанову за
ч.1 ст.126 КУпАП. Не погоджуючись з даним рішенням водій оскаржив
прийняте рішення.
Проаналізуйте ситуацію що склалася. Що буде доказом в даному
випадку? Складіть проект постанови у справі про адміністративне
правопорушення.
Література: [1,2,12,19, 22,23,24,25 ].
План проведення заняття:
І. Проведення практичного заняття за темою «Провадження в
справах про адміністративні правопорушення» розраховано на з’ясування
курсантами теоретичних знань про загальні положення провадження в
справах про адміністративні правопорушення, його правове регулювання.
Лекційне заняття за вказаною темою дозволило курсантам з’ясувати
основні юридичні терміни: провадження в справах про адміністративні
правопорушення, стадії провадження, принципи провадження в справах про
адміністративне правопорушення, строки розгляду адміністративних справ,
порядок оскарження постанови та її виконання.
Практичне заняття проводиться з метою набуття курсантами навичок з
розмежування стадій провадження в справах про АПП.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Практичне заняття передбачає проведення квізів та вирішення кейсів, під
час їх проведення можуть використовуватися ділові ігри, моделювання
практичних ситуацій, бінарні заняття за участю практичних працівників
Національної поліції України тощо.
1. Стадії оскарження постанови і перегляд справи та виконання
постанов про накладення адміністративних стягнень.
Охарактеризуйте стадії оскарження постанови і перегляд справи та
виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.Дайте
відповіді на наступні питання:
1. Строки та порядок оскарження постанови у справах про
адміністративне правопорушення.
2.Докази у справах про адміністративні правопорушення
3.Види рішень за наслідком розгляду скарги.
4.Оскарження постанови про адміністративні правопорушення
5.Особливості
виконання
постанов
про
адміністративні
правопорушення
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2.Зміст постанови у справі адміністративне правопорушення і
порядок її складення.
Ситуація:
Патрульні поліцейські зупинили автомобіль " SKODA Octavia " ХА 2132
АХ, який 12.10.2020 о 13.45 рухався по в сторону м. Вовчанська був зупинений
поліцейськими оскільки автомобіль рухався без включених денних ходових
вогнів. Водій пояснив, що їхав без освітлення оскільки на вулиці світла пора.
Однак, працівники поліції не зважаючи на доводи водія виписали постанову
про адміністративне правопорушення.
Проаналізуйте ситуацію що склалася. Як можна кваліфікувати дії водія?
Чи правомірно діяли працівники поліції? Складіть протокол про
адміністративне правопорушення.
3. Зміст та види постанови по справі про адміністративне
правопорушення.
Ситуація:
Іванов, який працював головним інженером заводу «Турбоатом» самовільно
здійснив порубку дерева, що росло навпроти вікон його квартири.
Чи є підстави для притягнення Іванова до відповідальності і якщо так, то які
обставини слід врахувати при накладенні адміністративного стягнення?
Проаналізуйте ситуацію.
В м. Харкові 22.06.2021 протягом дня невідомий декілька разів викликав
швидку допомогу за адресою вул. Тобольська 7, кв.12. з різних підстав, однак
двері лікарям, що прибули на виклик жодного разу ніхто не відчинив. В
результаті з’ясувалося, що виклики надходили від неповнолітніх Іванова (14
років) та Петренка (16 років), які таким чином вирішили розіграти товариша.
Проаналізуйте ситуацію, що сталася. Складіть процесуальні документи по
справі.
До супермаркету АТБ викликали наряд поліції через сварку охорони та
одної із відвідувачів, яку не пропускали до магазину із собакою породи
болонка. Жінка пояснила, що їй необхідно здійснити покупки, а не може
залишити собаку на вулиці і буде в магазині тримати тримати її на руках.
Дайте правову оцінку ситуації, що склалася.
Надати відповіді на такі запитання:
1. Визначити нормативні, фактичні та документальні підстави
адміністративної відповідальності.
2. Дати характеристику складу адміністративного правопорушення.
3. Визначити строки притягнення
особи до адміністративної
відповідальності
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4. Які обставини, що виключають провадження в справі про
адміністративне правопорушення, можуть виникнути в цій ситуації?
5. Визначити алгоритм дій поліцейського.
6. В яких випадках протокол про адміністративне правопорушення не
складається?
7. Складіть постанову про накладення адміністративного стягнення.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
На практичному занятті було розглянуто ситуаційні задачі, закріплено
теоретичні навики за даною темою, змодульовано практичну ситуацію за
запропонованими кейсами, встановлено об’єктивні та суб’єктивні ознаки АПП,
підготовлено мотивоване рішення, відпрацьовано навички кваліфікації АПП.
Тема № 3: Загальні засади адміністративного судочинства.
Семінарське заняття 1. Навчальна мета заняття: сформулювати визначення
поняття адміністративного судового процесу; коло відносин, що складають
його предмет у сучасних умовах; метод адміністративно-процесуального
регулювання; види юрисдикцій адміністративних справ.
Час проведення – 2 год.
Час, що відводиться на самостійну роботу – 6 год.
Навчальні питання:
1. Адміністративне судочинство : поняття , завдання, предмет та метод,
2. Принципи адміністративного судочинства.
3. Стадії адміністративного судочинства.
4. Поняття та сутність адміністративної юрисдикції.
5. Види підсудності адміністративних справ адміністративним судам
6. Підстави та процесуальний порядок передачі адміністративної справи до
іншого суду.
Питання цільових виступів курсантів:
1. Розкрийте: поняття адміністративного судочинства, завдання, предмет та
метод. Засвойте поняття: справи адміністративної юрисдикції; підвідомчість
адміністративних справ; підсудність адміністративних справ; види підсудності
адміністративних справ.
2. Сформулюйте відповіді на запитання:
а)визначте завдання адміністративного судочинства?
б) дайте визначення, що таке "адміністративна юстиція"?
в) охарактеризуйте методи адміністративного судочинства?
г) назвіть провадження і стадії адміністративного судочинства?
д) яку роль відіграє метод адміністративного процесуального права?
е) з якими галузями права взаємопов’язане адміністративне судочинства?
назвіть публічно-правові спори, на які поширюється юрисдикція
адміністративних судів?
б) назвіть справи, які підсудні Верховному суду України як суду першої
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інстанції?
в)
назвіть підстави передачі адміністративної справи з одного
адміністративного суду до іншого?
г) розмежуйте адміністративну юрисдикцію з іншими видами юрисдикційної
діяльності?
д) визначте роль та місце Верховного Суду в системі адміністративних судів
України?
Теми рефератів:
1.Особливості джерел адміністративного процесуального права.
2.Співвідношення адміністративного процесуального права з іншими
галузями права.
Література: [1, 2, 8,9,10,11,13,14].
Тема № 4: Учасники судового процесу
Семінарське заняття 1. Сторони, треті особи та представники сторін і
третіх осіб .Навчальна мета заняття: визначити поняття та ознаки сторін в
судовому процесі; проаналізувати повноваження сторін в судовому процесі;
з’ясувати поняття неналежної сторони в судовому процесі та процедуру її
заміни; визначити поняття, ознаки та види третіх осіб та з’ясувати практичне
значення інституту процесуального представництва в судовому процесі.
Час проведення – 2 год.
Час, що відводиться на самостійну роботу – 6 год.

Навчальні питання:
1.
Поняття та ознаки сторін в судовому процесі.
2.
Повноваження сторін в судовому процесі.
3.
Сутність неналежної сторони в адміністративному судовому процесі та
процедури її заміни.
4.
Треті особи: поняття, ознаки та види.
5.
Поняття та ознаки адміністративного процесуального представництва.
6.
Види адміністративних процесуальних представництв та їх особливості.
Питання цільових виступів курсантів:

1. Визначте особливості процесуального статусу основних учасників судового
процесу.
2. Проаналізуйте загальні та спеціальні повноваження сторін в судовому
процесі.
3. Визначте поняття неналежної сторони та назвіть порядок заміни
неналежного відповідача.
4. Сформулюйте поняття та ознаки процесуального правонаступництва в
судовому процесі.
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5. Назвіть ознаки третіх осіб, які беруть участь в адміністративній справі.
Проведіть співвідношення процесуального статусу третіх осіб та сторін в
судовому процесі.
6. Керуюсь правовими приписами Кодексу адміністративного судочинства
України, назвіть види третіх осіб в адміністративному процесі.
7. Визначте порядок залучення до участі в адміністративній справі або вступу в
справу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору.
8. Сформулюйте поняття процесуального представництва. Назвіть види
процесуального представництва в адміністративному процесі.
9. Проаналізуйте повноваження, якими наділений представник в
адміністративному процесі.
Письмові завдання:
1. Запишіть у зошиті для семінарських занять перелік підстав матеріального
правонаступництва, які спричиняють процесуальне правонаступництво в
адміністративному процесі.
2. Назвіть із перерахованих документів такі, які можуть посвідчувати
повноваження представників: 1) довіреність фізичної особи; 2) свідоцтво про
народження дитини; 3) рішення про призначення опікуном; 4) довіреність
юридичної особи; 5) договір про надання юридичних послуг; 6) договір про
надання правової допомоги.
Теми рефератів:
1. Процесуальні права та обов’язки сторін в судовому процесі.
2. Треті особи в судовому процесі: поняття, ознаки та види.
3. Представництво в судах адміністративної юрисдикції.
4. Порівняльна характеристика сторін та третіх осіб в судовому процесі.
5. Зміст адміністративних процесуальних правовідносин при процесуальному
представництві.
Література: [2, 7, 18, 19, 20, 21, 28, 31, 33, 41].
Семінарське заняття №2
Інші учасники судового процесу
Навчальна мета заняття: визначити осіб, які є іншими учасниками судового
процесу відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України;
розглянути адміністративну процесуальну правосуб’єктність спеціаліста,
експерта, перекладача, свідка, секретаря судового засідання, судового
розпорядника, експерта з питань права, помічника судді.
Час проведення – 2 год.
Час, що відводиться на самостійну роботу – 6 год.

Навчальні питання:
1. Особливості участі осіб, які є іншими учасниками судового процесу при
розгляді справи в суді.
2. Правовий статус секретаря судового засідання, помічника судді та судового
розпорядника.
3. Правовий статус спеціаліста, експерта, експерта з питань права та свідка.
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4. Контрольна робота
Питання цільових виступів курсантів:
1. Дайте відповідь на запитання:

а) в чому полягає особливість участі осіб, які є іншими учасниками судового
процесу?
б) на які групи класифікуються інші учасники судового процесу?
в) які завдання виконує секретар судового засідання в судовому процесі?
г) які основні обов’язки судового розпорядника?
д) яка особа може бути залучена як експерт в судовому процесі?
2. Визначте обмеження, які адміністративно-процесуальним законодавством
України передбачено стосовно осіб, що можуть бути свідками в
адміністративному судочинстві.
3. Визначте, які з перерахованих осіб сприяють розгляду адміністративної
справи, а які з них обслуговують адміністративне судочинство: а) свідок; б)
судовий розпорядник; в) експерт; г) перекладач; д) спеціаліст; е) секретар
судового засідання.
3.
Проаналізуйте підстави залучення експерта.
Письмові завдання:
1. Запишіть у зошит для семінарських занять нормативно-правові акти, якими
повинен керуватися суддя адміністративного суду при призначенні експертизи і
залученні особи у якості експерта.
2. Вкажіть правильні відповіді.
Спеціаліст
відповідно
до
положень
адміністративно-процесуального
законодавства зобов’язаний: 1) надавати адміністративному суду технічну
допомогу; 2) прибувати за викликом до суду; 3) відповідати на поставлені
судом запитання; 4) надавати усні консультації; 5) за власною ініціативою
збирати необхідні матеріали для вчинення процесуальних дій; 6) спілкуватися з
особами, які беруть участь у справі; 7) надавати письмові роз’яснення.
Теми рефератів.
1.
Підстави та порядок призначення експертизи в судовому процесі.
2.
Адміністративна процесуальна правосуб’єктність спеціаліста.
3.
Особливості участі секретаря судового засідання та судового
розпорядника при розгляді адміністративної справи в суді.
Література: [2, 5, 6, 7, 9, 14, 24, 28, 31, 33].

Тема № 5. Провадження в суді першої інстанції.
Практичне заняття №1. Навчальна мета заняття: визначити аналізувати та
застосовувати положення Кодексу адміністративного судочинства; з’ясувати
види процесуальних заяв в адміністративному судовому судочинстві.
Час проведення -2 год
Час що відводиться на семінарське заняття - 4 год.
Час, що відводиться на практичну роботу – 6 год.
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Час, що відводиться на самостійну роботу –10 год.
Навчальні питання:
1. Сутність заяв по суті адміністративної справи учасників судового
адміністративного процесу, їх зміст та структура.
2. Зміст та структура заяв з процесуальних питань.
3. Процесуальні строки в адміністративному процесі.
4. Форма і зміст адміністративного позову.
5. Забезпечення адміністративного позову.
Письмові завдання:
Задача 1.
Суддя адміністративного суду постановив ухвалу про залишення
позовної заяви без руху через відсутність посилання на докази, якими
обґрунтовуються позовні вимоги гр. Б.
Чи законне рішення судді адміністративного суду? Як процесуальні дії на
даному етапі?
Література: [1,2,8,9,10,14,13 ].
План проведення заняття:
І. Проведення практичного заняття за темою «Адміністративний позов.
Судові строки" розраховано на з’ясування курсантами теоретичних знань
пов’язаних із розглядом адміністративних справ адміністративними судами.
Попереднє лекційне заняття за вказаною темою дозволило курсантам
з’ясувати основні юридичні терміни: адміністративний позов, заходи
забезпечення адміністративного позову, судові строки.
Практичне заняття проводиться з метою набуття курсантами навичок з
визначення застосування норм чинного законодавства при розгляді
адміністративних справ.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Практичне заняття передбачає проведення квізів та вирішення кейсів, під
час їх проведення можуть використовуватися ділові ігри, моделювання
практичних ситуацій, бінарні заняття за участю практичних працівників
Національної поліції України тощо.
1. Види процесуальних заяв в адміністративній справі. Форма і зміст
адміністративного позову
Необхідно проаналізувати статті 159-165 КАСУ та виконати наступне
завдання:
дайте відповіді на наступні запитання:
1.Визначте вимоги, яким має відповідати адміністративний позов.
2. Визначте форму та зміст адміністративного позову.
3. Що додається до адміністративного позову?
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2.
Забезпечення адміністративного позову.
Задача
Гр. Іванов мав дозвіл від органів місцевого самоврядування на забудову
території за адресою: м. Харків, вул. Ньютона 8. При цьому забудовник обніс
територію забором та розпочав вирубку багатолітніх дерев, які росли на даній
ділянці. Жителів житлових будинків не влаштовувала ситуація і вони мали
намір захищати свої права в судовому порядку. Проконсультуйте, яким чином
має бути реалізовано їх право на судовий захист?
3. Поняття, види та порядок обчислення судових строків.
Громадянина Василькова було звільнено з роботи. Не погоджуючись з
прийнятим рішенням він вирішив оскаржити його до адміністративного суду.
Проте наступного дня потрапив до лікарні з діагнозом "пневмонія".
Проаналізуйте ситуацію, що склалася. Складіть проект клопотання про
поновлення/ продовження процесуального строку.
До адміністративного суду 7 вересня 2020 року з позовом звернувся гр.
Коваленко, який перебуває на посаді головного спеціаліста економічного
відділу контрольно-перевірочної роботи Управління Пенсійного фонду України
м. Києва та просить визнати незаконними дії начальника Управління
пенсійного фонду України щодо зняття премії з березня 2020 р. по даний час.
Свої вимоги позивач обґрунтував тим, що 28 лютого 2020 року його було
притягнуто до дисциплінарної відповідальності та оголошено догану за
перевищення службових повноважень без корисливих мотивів.
Проаналізуйте
правомірність
звернення
гр.
Коваленка
до
адміністративного суду з указаним адміністративним позовом.
Яке судове рішення повинен прийняти адміністративний суд під час
вирішення питання про відкриття провадження в адміністративній справі?
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
На практичному занятті було розглянуто поняття та елементи
адміністративного позову, поняття та види судових строків, підстави та
порядок застосування заходів забезпечення адміністративного позову
Семінарське заняття 1. Навчальна мета заняття: визначити порядок
відкриття провадження в адміністративній справі; з’ясувати ознаки стадії
підготовки справи до судового розгляду.
Час проведення – 2 год.
Час, що відводиться на самостійну роботу –10 год.
Навчальні питання:
1. Порядок та умови відкриття провадження в адміністративній справі.
2. Підстави для повернення позовної заяви та відмови у відкритті
провадження.
3. Правові наслідки відмови судом у прийняття заяви.
4. Зміст та порядок підготовки справи до судового засідання.
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5. Мета і строк проведення підготовчого засідання.
6. Особливості врегулювання спору за участю судді. Відмова позивача від
позову. Примирення сторін.
Питання цільових виступів курсантів:
1. Визначте, які питання має з’ясувати суддя отримавши позовну заяву?
2. Хто наділений правом звернення до суду з позовною заявою?
1. Визначте строки та порядок звернення до адміністративного суду?
2. Як ви розумієте «залишення позовної заяви без руху»?
3. Визначте підстави для повернення позовної заяви?
4. Яким процесуальними документами оформляються рішення про
залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви та відмова
у відкритті провадження?
5. Охарактеризуйте процесуальні дії суду спрямовані на об’єднання та
роз’єднання позовів?
Теми рефератів:
1. Загальна
характеристика
стадії
відкриття
провадження
адміністративній справ
2. Значення інституту клопотань в адміністративному судочинстві.

в

Література: [1,2,8,9,10,14,13 ].
Практичне заняття №2. Навчальна мета заняття: визначити порядок
відкриття провадження в адміністративній справі; з’ясувати ознаки стадії
підготовки справи до судового розгляду; надати характеристику підготовчого
провадження.
Час проведення – 2 год.
Час, що відводиться на самостійну роботу – 6год.
Місце проведення - аудиторія
Навчальні питання:
1. Порядок та умови відкриття провадження в адміністративній справі.
2. Поняття, ознаки та порядок проведення стадії підготовки справи до судового
розгляду в адміністративному судовому процесі.
Письмові завдання:
Задача 1.
У письмовій формі визначте процесуальні права основних учасників судового
процесу під час підготовчого провадження та види судових рішень, які можуть
бути прийняті за результатами проведення підготовчого провадження.

20

Задача 2
Адміністративний суд відмовив у відкритті провадження за позовом гр.
Кримчука щодо оскарження діяльності виконавчого комітету міської ради про
затримку розрахунку при звільненні, у зв’язку з тим, що позовну заяву було
подано від імені позивача особою, яка не мала на це документально
підтверджених повноважень.
Проаналізуйте
ситуацію
і
визначте
правомірність
дій
адміністративного суду.

Література: [1,2,8,9,10,14,13,40, 41,42,43,44 ].
План проведення заняття:
І. Проведення практичного заняття за темою «Відкриття провадження в
адміністративній справі та підготовче провадження" розраховано на
з’ясування курсантами теоретичних знань пов’язаних із розглядом
адміністративних справ адміністративними судами.
Попереднє лекційне заняття за вказаною темою дозволило курсантам
з’ясувати порядок відкриття провадження в адміністративній справі та порядок
проведення підготовки справи до судового розгляду.
Практичне заняття проводиться з метою набуття курсантами навичок з
визначення застосування норм чинного законодавства при розгляді
адміністративних справ.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Практичне заняття передбачає проведення квізів та вирішення кейсів, під
час їх проведення можуть використовуватися ділові ігри, моделювання
практичних ситуацій, бінарні заняття за участю практичних працівників
Національної поліції України тощо.
1. Порядок та умови відкриття провадження в адміністративній
справі.
Необхідно проаналізувати статті 159-165 КАСУ та виконати наступне
завдання:
дайте відповіді на наступні запитання:
1.Визначте вимоги, яким має відповідати адміністративний позов.
2. Визначте форму та зміст адміністративного позову.
3. Що додається до адміністративного позову?
1.
Забезпечення адміністративного позову.
1. Поняття, ознаки та порядок проведення стадії підготовки справи
до судового розгляду в адміністративному судовому процесі.
Задача
Вінницький місцевий суд відмовив у відкритті провадження за посовом гр.
Кримчука щодо оскарження діяльності Виконкому Вінницької міської ради про
затримку розрахунку при звільненні, у зв’язку з тим, що позовну заяву подано
від імені позивача особою, яка не має на те повноваження.
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Проаналізуйте ситуацію, що склалася .
2. Поняття, ознаки та порядок проведення стадії підготовки справи
до судового розгляду в адміністративному судовому процесі
Задача
Гр. Ковальчук працював старшим інспектором патрульної поліції звідки і був
звільнений на пенсію у зв’язку із вислугою. При нарахуванні пенсії йому не
врахували час навчання у вузі. З метою поновлення порушеного права він
звернувся до адміністративного суду. При цьому позивач не надав довідки про
навчання у ВУЗІ, мотивуючи тим, що адміністрація навчального закладу
відмовилася надати йому таку довідку.
Проаналізуйте ситуацію що склалася. Які процесуальні документи можна
скласти в даному випадку? Визначте, які клопотання можуть бути заявлені на
даному етапі та складіть їх проект.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
На практичному занятті було розглянуто поняття та елементи
адміністративного позову, поняття та види судових строків, підстави та
порядок застосування заходів забезпечення адміністративного позову
Семінарські заняття №2 . Навчальна мета заняття: визначити поняття стадії
судового розгляду адміністративної справи, її особливості; проаналізувати
етапи судового розгляду адміністративної справи; визначити процесуальні
перешкоди судового розгляду адміністративної справи.
Час проведення – 2 год.
Час, що відводиться на самостійну роботу – 6 год.
Місце проведення -аудиторія
Навчальні питання:
1. Завдання, строки та порядок проведення судового засідання
адміністративній справі.
2. Особливості відкриття розгляду справи по суті.
3. З’ясування обставин адміністративної справи та дослідження доказів.
4. Судові дебати та ухвалення рішення.
5. Поняття, види та зміст судових рішень.
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Питання цільових виступів курсантів:
1. Визначте, наслідки неявки в судове засідання учасників справи?
2. Охарактеризуйте повноваження судді на стадії судового розгляду справи?
3. В якому порядку дають свої пояснення учасники справи?
4. Що є доказами в адміністративній справі?
5. Визначте порядок дослідження доказів у адміністративній справі?
6. Роз’ясніть, як відбувається порядок допиту свідків?
7. Визначте підстави для застосування відкладення розгляду справи?
8. Визначте підстави для застосування перерви під час розгляду справи в
суді?
9. Роз’ясніть, як проходять судові дебати?
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10.Визначте повноваження секретаря судового засідання на стадії судового
розгляду справи?
11.Визначте види та зміст судових рішень?
12.Які вимоги висуваються до судових рішень?
13.З’ясуйте, який порядок ухвалення судових рішень?
14.Які питання мають бути вирішені під час ухвалення рішення?
15.Які повноваження має суд під час ухвалення рішення?
16.Чи допускається внесення виправлень у судовому рішенні?
17.Підстави та строки прийняття додаткового судового рішення?
Теми рефератів:
1.Загальна характеристика стадії судового розгляду справи.
2. Функції судового рішення.
Практичне заняття №3. Навчальна мета заняття: визначити поняття стадії
судового розгляду адміністративної справи, її особливості; проаналізувати
етапи судового розгляду адміністративної справи; визначити процесуальні
перешкоди судового розгляду адміністративної справи.
Час проведення – 2 год.
Час, що відводиться на самостійну роботу – 10 год.
Місце проведення -аудиторія
Навчальні питання:
1.
Поняття стадії судового розгляду адміністративної справи, її особливості.
2.
Процесуальні перешкоди судового розгляду адміністративної справи.
Література: [1,2,8,9,10,14,13 ].
Письмові завдання:
Задача 1.
Випишіть у зошит для семінарських занять статті Кодексу адміністративного
судочинства України, які регламентують етапи стадії судового розгляду справи
(підготовча частина; розгляд справи по суті; судові дебати; ухвалення й
проголошення судового рішення у справі). Проаналізуйте їх зміст та значення.
Задача 2
Визначте послідовність реалізації процесуальних дій основними учасниками
судового процесу під час розгляду справи по суті. Випишіть окремо
диспозитивні процесуальні права і змагальні процесуальні права, які
притаманні позивачу та відповідачу на стадії судового розгляду справи.
План проведення заняття:
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І. Проведення практичного заняття за темою «Судовий розгляд
справи» розраховано на з’ясування курсантами теоретичних знань про
порядок розгляду адміністративних справ в адміністративних судах,
процесуальних перешкодах, що виникають в ході розгляду справи.
Лекційне заняття за вказаною темою дозволило курсантам з’ясувати
основні юридичні терміни: адміністративна справа, адміністративний позов,
етапи стадії судового розгляду, процесуальні права та обов’язку учасників
справи на даному етапі
Практичне заняття проводиться з метою набуття курсантами навичок з
визначення процедури розгляду адміністративних справ в адміністративних
судах.
ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Практичне заняття передбачає проведення квізів та вирішення кейсів, під
час їх проведення можуть використовуватися ділові ігри, моделювання
практичних ситуацій, бінарні заняття за участю практичних працівників
Національної поліції України тощо.
1. Поняття
адміністративної
юрисдикції,
система
органів
адміністративної юрисдикції.
Ситуація:
Громадянин Нєстеров, який виступав у справі в якості позивача до
Песійного фонду України прибув до суду на чергове судове засідання. В цей
день мав давати ключовий свідок по справі. Однак адвокат гр.. Нєстерова не
з'явився. Як вдалося з'ясувати він з серцевим нападом потрапив до лікарні.
Проаналізуйте ситуацію та як має діяти позивач і які дії може вчинити
суд в даному випадку. Складіть проект відповідного процесуального
документу.
2.Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення
адміністративним комісіям
Проаналізуйте статті 241- 256 КАСУ
Вирішить задачу:
Отримавши рішення по справі та ознайомившись з його змістом гр..
Кисельов зясував, що рішення у справі в якій він виступав яв якості позивача та
виграв спір було ухвалене на користь іншої особи. Крім того, не вірно було
вказано і його адресу.
Проаналізуйте ситуацію, що склалася. Які дії необхідно вчинити гр..
Кисельову.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
На практичному занятті було розглянуто етапи судового розгляду,
порядок та підстави відкладе розгляду адміністративної справи та порядок
ухвалення процесуальних рішень
Література: [1,2,8,9,10,14,13 ].
Тема № 6: Перегляд адміністративної справи
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Семінарські заняття. Навчальна мета заняття: визначити завдання
перегляду судових рішень; проаналізувати стадію апеляційного оскарження;
проаналізувати стадію касаційного оскарження; поняття стадії судового
розгляду адміністративної справи, її особливості; проаналізувати стадії
провадження за винятковими та нововиявленими обставинами
Час проведення – 2 год.
Час, що відводиться на самостійну роботу – 10 год.
Місце проведення -аудиторія
Навчальні питання:
1.Підстави та порядок перегляду адміністративної справи в порядку
апеляційного оскарження.
2.Підстави та порядок перегляду адміністративної справи в порядку
апеляційного оскарження.
3. Підстави та порядок перегляду справи за винятковими та
нововиявленими обставинами
Питання цільових виступів курсантів:
1. Визначте строки звернення до суду апеляційної інстанції з апеляційною
скаргою?
2. Визначте межі перегляду судом апеляційної інстанції скарги на судове
рішення?
3. Види судових рішень за наслідками апеляційного провадження?
4. Визначте строки звернення до суду касаційної інстанції з апеляційною
скаргою?
5. Визначте межі перегляду судом касаційної інстанції скарги на судове
рішення?
6. Види судових рішень за наслідками касаційного розгляду?
7. Визначте підстави, строки та порядок подання заяви за винятковими
обставинами?
8. Визначте підстави , строки та порядок подання заяви за винятковими
обставинами?
Теми рефератів:
1.Перегляд судових рішень на стадії виключного провадження.
2. Правові наслідки скасування Європейським судом рішень адміністративних
судів.
Література: [1,2,8,9,10,14,13 ].
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