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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 Мета: комплексна підготовка доктора філософії в галузі права з метою 

формування і розвитку їх професійної компетенції у галузі публічного 

адміністрування, спрямована на отримання необхідного обсягу теоретичних 

правових знань, набуття практичних навиків правозахисту й 

правозастосування, оволодіння достатнім рівнем правової культури і 

правосвідомості для забезпечення прав, свобод та інтересів суб’єктів 

правовідносин у сфері адміністрування.  

Завдання:  

1. з’ясувати поняття та змісту адміністративних процедур 

2. проаналізувати тенденції реформування публічного адміністрування в 

умовах європейської інтеграції України; 

3. дослідити основні види публічного адміністрування  

4. дослідити адміністративні провадження; 

5. дослідити правові основи публічно-приватного партнерства 

6. проаналізувати проблеми кореляції адміністративних процедур та 

адміністративних проваджень. 

В результаті вивчення даного курсу доктор філософії в галузі права повинен:  

знати:  

• Поняття та зміст публічного адміністрування; 

• Європейські засади публічного адміністрування; 

• Основні види адміністративних процедур; 

• тенденції нормотворення й правової політики у сфері публічного 

адміністрування; 

• понятійно-категоріальний апарат; 

• права й обов’язки суб’єктів правовідносин у сфері публічного 

адміністрування; 

проблеми кореляції адміністративних процедур та адміністративних 

проваджень. 



вміти:  

• самостійно працювати із законодавством України, міжнародними та 

Європейськими документами у сфері адміністративних процедур та 

адміністративних проваджень; 

• готувати необхідні процесуальні документи для реалізації та захисту прав 

суб’єктів та вирішення конфліктів, які виникають між органами публічної 

адміністрації та суб’єктами господарювання; 

• застосовувати юридичну практику для правозахисної і правозастосовної 

діяльності, в т.ч. правові позиції Європейського суду з прав людини, 

Верховного Суду України; 

• використовувати юрисдикційні й неюрисдикційні форми захисту прав 

суб’єктів правовідносин, які виникають у процесі здійснення публічного 

адміністрування. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ: «АДМІНІСТРАТИВНІ 

ПРОЦЕДУРИ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОВАДЖЕННЯ: ПРОБЛЕМИ 

КОРЕЛЯЦІЇ» 

 

№  Назва змістового модуля і теми 
Змістовний модуль 1 «Співвідношення адміністративно-процесуальної 
діяльності та адміністративно-процесуального права» 

1.  Сутність адміністративно-процесуальної діяльності та 
адміністративно-процесуального права 

2.  Загальна характеристика адміністративних процедур. Суб’єкти, 
види та структура адміністративних процедур.  

3.  Докази та доказування в адміністративних процедурах. 
4.  Правотворчі (нормотворчі) адміністративні процедури 

5.  Контрольно-наглядові та заохочувальні адміністративні процедури. 
Адміністративні процедури внутрішньо-організаційної діяльності 
органів публічного управління 

6.  Адміністративні процедури з надання адміністративних послуг 
Змістовний модуль 2 «Характеристика окремих аспектів співвідношення 
адміністративних процедур та адміністративних проваджень». 



7.  Провадження щодо розгляду звернень громадян 

8.  Провадження у справах про адміністративні проступки 

9.  Провадження у справах про дисциплінарні проступки 

10.  Адміністративні процедури виконавчого провадження. 

11.  Теоретичні питання адміністративного судочинства 

12.  Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ 
13.  Суб’єкти  адміністративного судочинства 

14.  Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних 
справ 

15.  Процесуальні питання щодо виконання рішень в адміністративних 
справах 

16.  Співвідношення адміністративних процедур та адміністративних 
проваджень. 

 
Всього: 

 
48 годин 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовний модуль 1 «Співвідношення адміністративно-процесуальної 

діяльності та адміністративно-процесуального права» 

Тема 1. Сутність адміністративно-процесуальної діяльності та 

адміністративно-процесуального права. 

Адміністративно-процесуальне право як самостійна галузь права. Предмет і 

метод регулювання в адміністративно-процесуальному праві. 

Адміністративно-процесуальне право як наука та навчальна дисципліна 

Адміністративний процес та адміністративне процесуальне право. Основні 

концепції адміністративного процесу. 

Адміністративно-процесуальні принципи: загально-соціальні, загально-

процесуальні та спеціальні принципи в адміністративно-процесуальному 

праві.  



Адміністративно-процесуальні норми: поняття, сутність та особливості. 

Класифікація та видова характеристика адміністративно-процесуальних 

норм. Джерела адміністративного процесуального права. 

Поняття та особливі  риси адміністративно-процесуальних правовідносин. 

Види адміністративно-процесуальних правовідносин. Об'єкти та суб'єкти 

адміністративно-процесуальних правовідносин. Зміст адміністративно-

процесуальних правовідносин. 

Питання для самоконтролю 

1. Поняття та особливі риси адміністративно-процесуальних 

правовідносин. 

2. Об'єкти та суб’єкти  адміністративно-процесуальних правовідносин та 

їх властивості. 

Теми рефератів 

1. Метод регулювання в адміністративно-процесуальному праві 

2. Принципи в адміністративно-процесуальному праві. 

3. Аналіз проекту Адміністративного процедурного кодексу. 

 

Література [8, 13, 20, 32, 40, 51, 55, 59, 68, 73]. 

 

Тема 2. Загальна характеристика адміністративних процедур. Суб’єкти, 

види та структура адміністративних процедур.  

Загальнотеоретичні підходи до розуміння юридичних процедур. Поняття, 

характерні риси адміністративних процедур. Принципи адміністративних 

процедур. Адміністративний процес, його співвідношення з 

адміністративними процедурами. 

Поняття адміністративно-процедурного права. Предмет адміністративно-

процедурного права. Система адміністративно-процедурного права: загальна, 

особлива частини. Адміністративно-процедурні норми, відносини. Методи 

адміністративно-процедурного права. Джерела адміністративно-



процедурного права. Поняття суб’єктів адміністративно-процедурного права, 

їх види, основні ознаки. 

Теоретичне та практичне значення класифікації адміністративних процедур. 

Критерії класифікації адміністративних процедур. 

Теоретичне та практичне значення елементів адміністративної процедури. 

Поняття стадії. Стадія відкриття адміністративного провадження. Стадія 

підготовки адміністративної справи до розгляду. Стадія розгляду та 

вирішення адміністративної справи. Стадія виконання індивідуального 

адміністративного акту. 

Питання для самоконтролю 

1. Адміністративно-процесуальне право як самостійна галузь права, як 

наука та навчальна дисципліна. 

2. Предмет адміністративно-процесуального права. Основні концепції 

адміністративного процесу. 

3. Загальнотеоретичні підходи до розуміння юридичних процедур. 

Поняття та характерні риси адміністративних процедур. 

4. Принципи адміністративних процедур. Поняття, предмет та методи 

адміністративно-процедурного права. 

5. Система адміністративно-процедурного права. Адміністративно-

процедурні норми.  

6. Джерела адміністративно-процедурного права. 

 

Теми рефератів 

1. Поняття та ознаки суб’єктів адміністративних процедур. 

2. Теоретичне та практичне значення елементів адміністративної 

процедури.  

3.  Загальна характеристика стадій адміністративної процедури.  

 

Література [5, 15, 27, 30, 45, 51, 55, 59, 62, 74]. 

 



Тема 3. Докази та доказування в адміністративних процедурах. 

Процес доказування в адміністративних процедурах: поняття та зміст. 

Характеристика окремих етапів доказування. Збір, оцінка, перевірка доказів. 

Суб’єкти доказування. Поняття доказів в адміністративних процедурах. 

Класифікація доказів. 

Питання для самоконтролю 

1. Процес доказування в адміністративних процедурах: поняття та 

зміст. 

2. Суб’єкти доказування.  

Теми рефератів 

1. Поняття доказів, джерел доказів в адміністративних процедурах. 

2. Характеристика окремих етапів доказування в адміністративних 

процедурах: збір, оцінка, перевірка доказів 

3. Класифікація доказів (джерел). 

 

Література [5, 15, 27, 30, 45, 51, 55, 59, 62, 74]. 

 

Тема 4. Правотворчі (нормотворчі) адміністративні процедури  

Поняття та основні риси адміністративно-правових актів. Види 

адміністративно-правових актів. Вимоги, якім мають відповідати 

адміністративно-правові акти. Загальна характеристика правотворчих 

процедур. Стадії правотворчих процедур. Адміністративна процедура з 

прийняття нормативно-правових актів Президента України. Процедура 

прийняття нормативних актів управління та її нормативно-правове 

регулювання. Стадії та суб’єкти процедури  прийняття нормативних актів 

управління. Державна реєстрація нормативних актів управління. Публічні 

передумови державної реєстрації нормативних актів управління. Експертні та 

інші процесуальні дії, що здійснюються під час державної реєстрації 

нормативних актів управління. Контроль у сфері нормотворчої діяльності.  

Питання для самоконтролю 



1. Поняття правотворення, види, загальна характеристика. 

2. Стадії правотворчого процесу. 

3. Загальна характеристика правотворчих процедур. Стадії правотворчих 

процедур.  

4. Адміністративна процедура з прийняття нормативно-правових актів 

Президента України.  

5. Процедура прийняття нормативних актів управління (нормотворення) 

та її нормативно-правове регулювання.  

6. Стадії та суб’єкти процедури  прийняття нормативних актів 

управління.  

7. Державна реєстрація нормативних актів управління. Публічні 

передумови державної реєстрації нормативних актів управління. 

8. Контроль у сфері нормотворчої діяльності (за прийняттям та 

виконанням нормативних актів).  

 

Теми рефератів 

1. Поняття та основні риси адміністративно-правових актів.  

2. Види адміністративно-правових актів.  

3. Вимоги, якім мають відповідати адміністративно-правові акти. 

 

Література [10, 15, 26, 38, 41, 50, 54, 59, 62, 77]. 

 

 Тема 5. Контрольно-наглядові та заохочувальні адміністративні 

процедури. Адміністративні процедури внутрішньо-організаційної 

діяльності органів публічного управління.  

   Поняття контрольних адміністративних процедур. Цілі та завдання 

контрольних адміністративних процедур. Види контрольно-наглядових 

процедур. Принципи контролю. Види державного контролю. Нормативно-

правове регулювання контрольних адміністративних процедур. Суб’єкти 



контрольно-наглядових процедур. Їх правовий статус. Співвідношення 

контролю та нагляду. Стадії контрольно-наглядових  процедур. 

Поняття заохочувальних адміністративних процедур. Види заохочувальних 

адміністративних процедур. Правове регулювання, підстави, суб’єкти 

нагородних адміністративних процедур. Стадії нагородних адміністративних 

процедур.  

Поняття та значення адміністративних процедур внутрішньо-організаційної 

діяльності органів публічного управління. Види адміністративних процедур 

внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління. Стадії 

адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів 

публічного управління. Характеристика атестаційних адміністративних 

процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного 

управління. Процедури заміщення посад публічної служби. 

Питання для самоконтролю 

1. Поняття, цілі та завдання контрольних адміністративних процедур.  

2. Принципи державного контролю. Співвідношення державного 

контролю та нагляду.  

3. Види державного контролю та контрольно-наглядових процедур.  

4. Нормативно-правове регулювання контрольних адміністративних 

процедур.  

5. Суб’єкти контрольно-наглядових процедур. Їх правовий статус. 

6. Стадії контрольно-наглядових  процедур. 

7. Поняття  та види заохочувальних адміністративних процедур.  

8. Правове регулювання, підстави, суб’єкти  та стадії нагородних 

адміністративних процедур.  

9. Значення  та види адміністративних процедур внутрішньо-

організаційної діяльності органів публічного управління.  

 

Теми рефератів 



1. Характеристика атестаційних адміністративних процедур 

внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління.  

2. Процедури заміщення посад публічної служби. 

 

Література [3, 13, 25, 31, 45, 53, 55, 58, 69, 77]. 

 

Тема 6. Адміністративні процедури з надання адміністративних послуг  

Поняття та основні ознаки адміністративних послуг. Класифікація 

адміністративних послуг. Правові засади діяльності з надання 

адміністративних послуг. Органи, що уповноважені надавати адміністративні 

послуги та їх повноваження. Порядок та строки надання адміністративних 

послуг. 

Реєстраційні, дозвільні, ліцензійні адміністративні процедури. Державна 

реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. Державна реєстрація 

фізичних осіб. Державна реєстрація прав власності на нерухоме майно.  

Державна реєстрація майнових правочинів. Зміст публічних реєстраційних 

процедур.  

Поняття дозвільної системи. Ліцензування. Юридичні передумови 

ліцензування. Правова регламентація ліцензування. Стадії ліцензування. 

Відповідальність у сфері ліцензування.  

Питання для самоконтролю 

1. Поняття та основні ознаки адміністративних послуг. Класифікація 

адміністративних послуг.  

2. Правові засади діяльності з надання адміністративних послуг. Органи, 

що уповноважені надавати адміністративні послуги та їх повноваження. 

3. Реєстраційні адміністративні процедури.  

4. Поняття дозвільної системи. Дозвільна адміністративна процедура. 

5. Ліцензування. Юридичні передумови ліцензування. Правова 

регламентація ліцензування.  

6. Стадії ліцензування. Відповідальність у сфері ліцензування.  



Теми рефератів 

1. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.  

2. Державна реєстрація прав власності на нерухоме майно та землю.  

3. Адміністративна процедура з видачі дозволів на придбання, 

збереження, перевезення, використання вогнепальної та холодної 

зброї.  

 

Література [6, 14, 23, 38, 49, 51, 53, 55, 59, 62, 77]. 

 

Змістовний модуль 2 «Характеристика окремих аспектів співвідношення 

адміністративних процедур та адміністративних проваджень 

Тема 7. Провадження щодо розгляду звернень громадян  

Поняття та ознаки звернень громадян. Класифікація звернень громадян. 

Нормативно-правове регулювання процедури з розгляду звернень громадян. 

Вимоги, що ставляться до звернень громадян. Принципи процедури з 

розгляду звернень громадян. Стадії процедури з розгляду звернень громадян. 

Строки у процедурі з розгляду звернень громадян. Суб’єкти процедури з 

розгляду звернень громадян, їх права та обов’язки. 

Питання для самоконтролю 

1. Поняття та ознаки звернень громадян. Вимоги, що ставляться до 

звернень громадян. 

2. Класифікація звернень громадян.  

3. Суб’єкти процедури з розгляду звернень громадян, їх права та 

обов’язки. 

4. Стадії процедури з розгляду звернень громадян. Строки у 

процедурі з розгляду звернень громадян.  

Теми рефератів 

1. Про організацію роботи з розгляду звернень та особистого 

прийому громадян в органах прокуратури. 



2. Провадження із звернень громадян в органах внутрішніх справ: 

теоретичний та практичний аспекти 

 

Література [1, 5, 8, 15, 22, 30, 44, 57, 59, 62, 81]. 

 

Тема 8. Провадження у справах про адміністративні проступки 

Поняття і особливості провадження у справах про адміністративні 

правопорушення.   Правове регулювання та види проваджень у справах про 

адміністративні правопорушення. Звичайне, спрощене та особливе 

провадження у справах про адміністративні правопорушення.  

Завдання та принципи провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. Суб’єкти та учасники провадження у справах про 

адміністративні правопорушення. Їх правовий статус. Стадії провадження у 

справах про адміністративні правопорушення. Протокол та постанова у 

справах про адміністративні правопорушення. Строки провадження. 

Питання для самоконтролю 

1. Поняття і особливості провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

2. Види проваджень у справах про адміністративні правопорушення: 

звичайне, спрощене та особливе. 

3. Суб’єкти та учасники провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

4. Органи уповноважені  розглядати справи про адміністративні 

проступки. 

5. Стадії та строки загальної адміністративної процедури провадження  у 

справах про адміністративні правопорушення. 

6. Протокол та постанова про адміністративне правопорушення. 

Теми рефератів 

1. Провадження у справах про адміністративні проступки в сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху 



2. Провадження в справах про адміністративні проступки в діяльності 

міліції. 

 

Література [8, 11, 17, 22, 37, 42, 51, 56, 68, 75]. 

 

Тема 9. Провадження у справах про дисциплінарні проступки  

Дисциплінарна відповідальність в адміністративному праві. Підстави 

дисциплінарної відповідальності в адміністративному праві.  Види 

дисциплінарних процедур. Стадії дисциплінарних процедур. 

Дисциплінарна процедура стосовно державних службовців. Службове 

розслідування. Дисциплінарна процедура стосовно працівників прокуратури. 

Дисциплінарна процедура стосовно суддів. Дисциплінарна процедура 

стосовно працівників органів внутрішніх справ. Дисциплінарна процедура 

стосовно військовослужбовців. Дисциплінарна процедура стосовно осіб, що 

відбувають покарання у виправно-трудових установах.  

Питання для самоконтролю 

1. Дисциплінарна відповідальність в адміністративному праві. 

Підстави дисциплінарної відповідальності в адміністративному праві.  

2. Дисциплінарна процедура стосовно державних службовців. 

Службове розслідування. 

3. Дисциплінарна процедура стосовно працівників прокуратури. 

Теми рефератів 

1. Дисциплінарна процедура стосовно суддів. 

2. Дисциплінарна процедура стосовно працівників органів 

внутрішніх справ. 

3. Дисциплінарна процедура стосовно військовослужбовців. 

4. Дисциплінарна процедура стосовно осіб, що відбувають 

покарання у виправно-трудових установах.  

Література [7, 18, 27, 29, 30, 41, 48, 51, 55, 59, 62, 79]. 

 



Тема 10. Адміністративні процедури виконавчого провадження. 

 Поняття виконавчого провадження. Правові засади виконавчого 

провадження. Рішення, що підлягають примусовому виконанню. Суб’єкти 

виконавчого провадження. Їх правовий статус.  

Поняття виконавчих документів та вимоги до них. Стадії виконавчого 

провадження. Строки у виконавчому провадженні. Обставини, які 

виключають здійснення виконавчого провадження. Відстрочка та розстрочка 

виконання. Зупинення виконавчого провадження. Закінчення виконавчого 

провадження і його наслідки. Витрати виконавчого провадження.  

Заходи примусового виконання. Порядок звернення стягнення на майно 

боржника.  Порядок звернення стягнення на майно боржника – юридичної 

особи. Звернення стягнення на заробітну плату та інші види доходів 

боржника. Виконання рішень у немайнових спорах. Виконання рішення про 

поновлення на роботі. Виконання рішення про відібрання дитини. Виконання 

рішення про виселення боржника. Відповідальність за невиконання законних 

вимог державного виконавця. 

Питання для самоконтролю 

1. Поняття виконавчого провадження. Правові засади виконавчого 

провадження.  

2. Рішення, що підлягають примусовому виконанню. Поняття виконавчих 

документів та вимоги до них 

3. Суб’єкти виконавчого провадження. Їх правовий статус.  

4. Стадії виконавчого провадження. Строки у виконавчому провадженні.  

Теми рефератів 

1. Порядок звернення стягнення на майно боржника.  

2. Порядок звернення стягнення на майно боржника – 

юридичної особи. 

3. Звернення стягнення на заробітну плату та інші види доходів 

боржника.  

 



Література [7, 13, 25, 31, 44, 56, 58, 59, 60, 81]. 

 

Тема 11. Теоретичні питання адміністративного судочинства.  

Поняття адміністративного процесу та адміністративного судочинства. 

Поняття адміністративної юстиції. Розвиток адміністративної юстиції як 

інституту адміністративного права. Становлення адміністративних судів в 

Україні.  

Питання для самоконтролю 

1. Система адміністративних судів в Україні.  

2. Організація діяльності адміністративних судів.  

3. Вищий адміністративний суд України. Структура та повноваження 

ВАСУ.   

4. Апеляційні адміністративні суди. Структура апеляційного 

адміністративного суду.  

5. Місцеві адміністративні суди: окружні адміністративні суди. 

Теми рефератів 

1. Поняття та співвідношення адміністративного процесу, 

адміністративного судочинства, адміністративної юстиції, адміністративного 

провадження.  

2. Принципи адміністративного судочинства.  

3. Стадії адміністративного судочинства. 

Література [5, 15, 27, 30, 45, 51, 55, 59, 62, 74]. 

 

Тема 12. Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних 

справ.  

Поняття адміністративної юрисдикції. Публічно-правовий спір, як предмет  

адміністративного судочинства. Характеристика категорій адміністративних 

спорів, віднесених до адміністративної юрисдикції. Підсудність: поняття та 

значення. Наслідки недодержання правил підсудності. 

Питання для самоконтролю 



1. Поняття та співвідношення адміністративного процесу, 

адміністративного судочинства, адміністративної юстиції, адміністративного 

провадження.  

2. Принципи адміністративного судочинства. Стадії 

адміністративного судочинства. 

Теми рефератів 

1. Поняття та види підсудності адміністративних справ.  

2. Територіальна, предметна, інстанційна підсудність та їх різновиди.  

3. Правила визначення підсудності. 

Література [4, 7, 10, 15, 20, 27, 30, 39, 45, 51, 55, 59, 62, 82]. 

 

Тема 13. Суб’єкти  адміністративного судочинства.  

Поняття, види та процесуальні права і обов’язки суб’єктів адміністративного 

судочинства. Склад адміністративного суду, його не змінність. Підстави для 

відводу судді. Наслідки відводу судді.  

Питання для самоконтролю 

1. Сторони в адміністративному судочинстві, їх адміністративно-

процесуальний статус.  

2. Треті особи в адміністративному судочинстві, їх права та 

обов’язки.  

3. Представники сторін та третіх осіб в адміністративному 

судочинстві, їх адміністративно-процесуальний статус. 

 

Теми рефератів 

1. Інші учасники адміністративного судочинства: секретар судового 

засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач.  

2. Підстави для відводу секретаря судового засідання, експерта, 

спеціаліста, перекладача. 

 

Література [9, 11, 14, 20, 25, 32, 51, 59, 62, 80]. 



 

Тема 14. Особливості провадження в окремих категоріях 

адміністративних справ  

Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових 

актів. 

 Особливості провадження адміністративних справ, пов’язаних  із 

застосуванням виборчого законодавства України. Особливості провадження 

у справах щодо уточнення списку виборців. Особливості провадження у 

справах щодо скасування реєстрації кандидата на пост Президента України.  

Особливості провадження у справах за адміністративними позовами 

суб’єктів владних повноважень про обмеження щодо реалізації права на 

мирні зібрання.  

Питання для самоконтролю 

1. Особливості провадження у справах про дострокове припинення 

повноважень народного депутата України в разі невиконання ним 

вимог щодо несумісності. 

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

бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування.  

3. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або 

бездіяльності державної виконавчої служби.  

 

Теми рефератів 

1. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами 

про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання.  

2. Спрощене провадження. 

 

Література [3, 11, 21, 39, 41, 45, 55, 58, 65, 78]. 

 



Тема 15. Процесуальні питання щодо виконання рішень в 

адміністративних справах  

Поняття і значення виконання судових рішень в адміністративних справах. 

Набрання судовим рішенням законної сили та наслідки цього. Строки 

виконання судових рішень. Виконавчі документи, вимоги до них.  

Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах. Примирення 

сторін в процесі виконання. Відстрочення і розстрочення виконання. Заміна 

сторони виконавчого провадження. Поворот виконання судових рішень. 

Судовий контроль за виконанням рішень в адміністративних справах. 

Питання для самоконтролю 

1. Виконання рішень у немайнових спорах.  

2. Виконання рішення про поновлення на роботі.  

3. Виконання рішення про відібрання дитини.  

4. Виконання рішення про виселення боржника.  

Теми рефератів 

1. Обставини, які виключають здійснення виконавчого 

провадження.  

2. Відстрочка та розстрочка виконання. Зупинення виконавчого 

провадження.  

3. Закінчення виконавчого провадження і його наслідки.  

4. Витрати виконавчого провадження.  

5. Відповідальність за невиконання законних вимог державного 

виконавця. 

 

Література [2, 4, 11, 29, 30, 43, 59, 67, 72]. 

 

Тема 16. Співвідношення адміністративних процедур та 

адміністративних проваджень. 



Основні способи захисту прав суб’єктів господарювання у відносинах з 

органами публічної адміністрації. Правові основи судового способу захисту 

прав суб’єктів господарювання.  

Питання для самоконтролю 

1. Адміністративне оскарження рішень, дій, бездіяльності органів 

публічної адміністрації у сфері господарської діяльності.  

2. Процедура адміністративного оскарження та її правове забезпечення.  

3. Переваги та недоліки адміністративного оскарження для суб’єктів 

господарювання. 

Теми рефератів 

1. Оскарження рішень дій, бездіяльності органів публічної адміністрації 

до адміністративного суду.  

2. Альтернативні способи вирішення публічно-правових спорів між 

суб’єктами господарювання та органами публічної адміністрації. 

 

Література [8, 12, 24, 36, 43, 58, 59, 68, 75]. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Адміністративно-процесуальне право як самостійна галузь права.  

2. Предмет регулювання в адміністративно-процесуальному праві. 

3. Метод регулювання в адміністративно-процесуальному праві.  

4. Адміністративно-процесуальне право як наука та  навчальна 

дисципліна.  

5. Адміністративний процес та адміністративне процесуальне право.  

Основні концепції адміністративного процесу. 

6. Адміністративно-процесуальні принципи. 

7. Адміністративно-процесуальні норми: поняття, сутність та 

особливості.  



8. Класифікація та видова характеристика адміністративно-

процесуальних норм. 

9. Поняття та особливі  риси адміністративно-процесуального 

правовідношення. Види адміністративно-процесуальних правовідносин.  

10. Структура адміністративно-процесуальних правовідносин та їх 

властивості. 

11. Поняття, характерні риси адміністративних процедур.  

12. Принципи адміністративних процедур.  

13. Поняття та предмет адміністративно-процедурного права. 

Адміністративно-процедурні норми, відносини.  

14. Система та джерела адміністративно-процедурного права: загальна, 

особлива частини. 

15. Поняття суб’єктів адміністративно-процедурного права, їх види, 

основні ознаки. 

16. Класифікація адміністративних процедур. Теоретичне та практичне 

значення класифікації адміністративних процедур.  

17. Елементи адміністративних процедур. Теоретичне та практичне 

значення елементів адміністративної процедури.  

18. Стадії адміністративних процедур, їх характеристика. 

19. Процес доказування в адміністративних процедурах: поняття та зміст.  

20. Характеристика окремих етапів доказування. Суб’єкти доказування.  

21. Поняття доказів в адміністративних процедурах. Класифікація доказів. 

22. Поняття,види  та основні риси адміністративно-правових актів. 

Вимоги, якім мають відповідати адміністративно-правові акти.  

23. Загальна характеристика правотворчих процедур. Стадії правотворчих 

процедур.  

24. Адміністративна процедура з прийняття нормативно-правових актів 

Президента України.  

25. Процедура прийняття нормативних актів управління (нормотворення) 

та її нормативно-правове регулювання.  



26. Поняття та основні ознаки адміністративних послуг. Класифікація 

адміністративних послуг.  

27. Правові засади діяльності з надання адміністративних послуг. Органи, 

що уповноважені надавати адміністративні послуги та їх повноваження. 

28. Реєстраційні адміністративні процедури: види та особливості. 

29. Поняття дозвільної системи. Особливості стадій дозвільних процедур. 

30. Ліцензування. Юридичні передумови ліцензування. Стадії 

ліцензування.  

31. Поняття контрольно-наглядових адміністративних процедур. Цілі, 

принципи та завдання.  

32. Види контрольно-наглядових процедур. Співвідношення контролю та 

нагляду. Стадії контрольно-наглядових  процедур. 

33. Нормативно-правове регулювання контрольно-наглядових 

адміністративних процедур. Суб’єкти контрольно-наглядових процедур. Їх 

правовий статус.  

34. Поняття та види заохочувальних адміністративних процедур.  

35. Правове регулювання, підстави, суб’єкти нагородних адміністративних 

процедур. Стадії нагородних адміністративних процедур.  

36. Поняття та значення адміністративних процедур внутрішньо-

організаційної діяльності органів публічного управління.  

37. Види та стадії адміністративних процедур внутрішньо-організаційної 

діяльності органів публічного управління.  

38. Поняття та ознаки звернень громадян. Класифікація звернень громадян.  

39. Нормативно-правове регулювання процедури з розгляду звернень 

громадян. Вимоги, що ставляться до звернень громадян.  

40. Стадії процедури з розгляду звернень громадян. Строки та суб’єкти 

процедури з розгляду звернень громадян, їх права та обов’язки. 

41. Поняття і особливості провадження у справах про адміністративні 

правопорушення: правове регулювання, завдання та принципи.  



42. Види провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

Стадії провадження. 

43. Документи провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. Вимоги до них. 

44. Суб’єкти та учасники провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. Їх правовий статус.  

45. Дисциплінарна відповідальність в адміністративному праві та її 

підстави.   

46. Види дисциплінарних процедур. Стадії дисциплінарних процедур. 

47. Дисциплінарна процедура стосовно державних службовців. Службове 

розслідування.  

48. Дисциплінарна процедура стосовно працівників прокуратури.  

49. Дисциплінарна процедура стосовно суддів.  

50. Дисциплінарна процедура стосовно працівників органів внутрішніх 

справ.  

51. Дисциплінарна процедура стосовно військовослужбовців.  

52. Дисциплінарна процедура стосовно осіб, що відбувають покарання у 

виправно-трудових установах.  

53. Поняття та правові засади виконавчого провадження. Рішення, що 

підлягають примусовому виконанню.  

54. Суб’єкти виконавчого провадження. Їх правовий статус.  

55. Поняття виконавчих документів та вимоги до них.  

56. Стадії виконавчого провадження. Строки у виконавчому провадженні.  

57. Обставини, які виключають здійснення виконавчого провадження. 

Відстрочка та розстрочка виконання. Зупинення та закінчення виконавчого 

провадження.  

58. Відповідальність за невиконання законних вимог державного 

виконавця. 
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