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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, 

освітньо-кваліфікаційни

й рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

 

Денна               

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

08 

Право 

(шифр і назва) 

              Нормативна 

 
Напрям підготовки  

081 Право 

Модулів  - 

           Спеціалізація: 

            

           Комерційне  

                   та 

          трудове право 

 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 4 -й 3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  -  

                              

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –4  

самостійної роботи 

студента –4 

Освітньо-кваліфікаційни

й рівень: 

Бакалавр зі спеціальності  

право 

 

год.  40 год. 

Практичні, семінарські 

 год.   20 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

 год. 60 год. 

Індивідуальні завдання:  

                  год.                    

Вид контролю:  

               іспит 

 

  



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни  
Адміністративний процес - це підгалузь адміністративного права, норми якої 

регулюють суспільні відносини в сфері розгляду та вирішення суб'єктами владних 

повноважень адміністративних справ та діяльності адміністративних судів по розгляду 

адміністративно-правових спорів. 

Предмет дисципліни:  сукупність суспільних відносин, які виникають з приводу 

реалізації уповноваженими органами публічної влади встановленого 

адміністративно-процесуальним законодавством порядку вирішення адміністративних справ. 

Метою дисципліни є набуття та поглиблення знань щодо правових основ, сутності та 

особливостей суспільних відносин у сфері розгляду та вирішення суб'єктами владних 

повноважень адміністративних справ та діяльності адміністративних судів по розгляду 

адміністративно-правових спорів. 

Складовими мети є: 

- освітня (навчальна) – сприяти становленню сучасного всебічно-розвинутого 

висококваліфікованого фахівця-юриста, здатного на достатньому рівні володіти знаннями у 

сфері розгляду та вирішення суб'єктами владних повноважень адміністративних справ та 

діяльності адміністративних судів по розгляду адміністративно-правових спорів; 

- розвиваюча – формувати та розвивати правові знання студентів, уміння аналізувати 

нормативно-правові акти та інші документи; виробляти навички самостійного аналізу 

адміністративно-процесуальних явищ, умінь застосовувати отримані знання при оцінці 

конкретної ситуації; виробляти настанови на оволодіння професійними вміннями та 

навичками;  

- виховна – формувати ціннісні орієнтири студентів відповідно до ідеалів гуманізму, 

демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості; виховувати активну 

громадянську позицію; сприяти усвідомленню ролі та значення юридичної діяльності в 

розбудові та зміцненні української держави; формувати в майбутніх юристів високий рівень 

правової свідомості та правової культури, професійних та особистісних якостей. 

Найважливіші світоглядні ідеї та категорії, які підлягають засвоєнню під час вивчення 

дисципліни, пов’язані з розумінням студентами прав і свобод громадян в 

адміністративно-процесуальних відносинах, їх захисту в адміністративно-правовому порядку.  

 

4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

«Адміністративне право». 

Вивчення дисципліни спрямовується на формування у студентів знань, вмінь та 

навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад 

юристів та завданням, які ставляться перед ними на конкретному етапі розвитку українського 

суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки студента, при якому він 

повинен: 

Знати: 

1) на понятійному рівні: основні категорії адміністративного процесу, особливості 

адміністративно-процесуальних норм та адміністративно-процесуальних відносин, принципи 

адміністративного процесу, порядок здійснення окремих видів проваджень: 

дозвільно-реєстраційних; ліцензійних; контрольно-наглядових; дисциплінарних; систему 

суб’єктів адміністративного процесу та їх повноваження. 

2) на фундаментальному рівні: особливості змісту суспільних відносин, що виникають 

під час  розгляду та вирішення конкретних адміністративних справ, правильного тлумачення 

та реалізації норм адміністративно-процесуального законодавства у практичній діяльності 

посадових осіб. 

3) на практично-творчому рівні: процесуальний порядок розгляду та вирішення 

конкретної адміністративної справи; особливості організації суб'єктів владних повноважень 

щодо розгляду адміністративних справ у сфері державного управління; правової основи 

діяльності, структури та повноважень адміністративних судів України. 



Вміти: 

1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та категорії, що 

відображають сутність адміністративно-процесуальних відносин. 

2) алгоритмічному рівні: довільно використовувати засвоєні знання для розв’язання 

типових ситуацій, що виникають під час професійної діяльності юриста, а також 

організовувати свою діяльність на основі певного алгоритму; складати необхідні 

адміністративно-процесуальні та інші документи. 

3) на евристичному рівні: орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань, 

знаходити шляхи розв’язку нетипових задач, що виникають під час вирішення конкретної 

адміністративної справи. 

4) на творчому рівні: переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів; 

адаптувати раніше отриманий досвід до змінних умов та нестандартних ситуацій; варіативно 

розв’язувати професійні завдання; у вмінні самостійно вести експериментальну, 

науково-дослідницьку діяльність. 

Структура дисципліни. «Адміністративний процес» як навчальна дисципліна 

складається із загальної та особливої частини. 

Загальна частина включає: поняття, предмет, методи, систему та джерела 

адміністративно-процесуального права, адміністративно-процесуальні норми та відносини, їх 

зміст та види, суб'єктів адміністративного процесу. 

Особлива частина системи адміністративно-процесуального права - включає норми, які 

регулюють відносини в сфері розгляду та вирішення адміністративних справ в позасудовому 

та судовому порядку, тобто  здійснення: провадження з розгляду звернень громадян, 

дисциплінарного провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, 

провадження по здійсненню контролю та нагляду, реєстраційно-дозвільних та ліцензійних 

проваджень, виконавчого провадження, провадження у справах адміністративного 

судочинства. 

 

  



3. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. 

Загальні теоретичні положення адміністративного процесу  

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 1. Поняття, предмет, метод і система адміністративно - процесуального 

права. 

Поняття адміністративного процесу та його предмет. Його історико-правовий розвиток. 

Сутність адміністративного процесу. Адміністративно - процесуальна діяльність. Властивості 

адміністративного процесу. Ознаки адміністративного процесу. Співвідношення 

адміністративного процесу з іншими видами юридичного процесу. Широке та вузьке 

розуміння адміністративного процесу. Адміністративний процес як сукупність проваджень. 

Мета і завдання адміністративного процесу. Система адміністративного процесуального 

права, зміст її Загальної та Особливої частин. Взаємодія адміністративного процесуального 

права з іншими галузями права. Адміністративне процесуальне право як самостійна галузь у 

системі права України. 

   

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 2. Структура та джерела адміністративного процесу. 

Поняття структури адміністративного процесу. Співвідношення структури та змісту 

адміністративного процесу. Види адміністративних проваджень. Характеристика проваджень 

з окремих адміністративних справ. Нормотворчі провадження. Установчі провадження. 

Правозастосовні провадження. Провадження із застосування заходів адміністративного 

примусу. Провадження із вжиття в адміністративному порядку заходів заохочення і 

стимулювання. Провадження з реалізації громадянами своїх прав та обов’язків. Провадження 

з реалізації юридичними особами їх прав та обов’язків. Контрольно-наглядові провадження. 

Адміністративне судочинство. Процесуальні стадії. Процесуальні етапи. Процесуальні дії.  

Джерела адміністративних процесуальних норм, їх зовнішні форми вираження. Форми 

систематизації адміністративних процесуальних норм. Адміністративне процесуальне 

законодавство. Міжнародні угоди, що містять адміністративні процесуальні норми як джерела 

адміністративного процесуального права. Рішення Конституційного Суду України, постанови 

Пленуму Верховного Суду України, постанови Пленуму Вищого адміністративного суду 

України як джерела адміністративного процесуального права. 

 

ТЕМА 3. Поняття та зміст адміністративно-процесуальної норм. 

Джерела адміністративно-процесуального права. 

Адміністративно-процесуальні норми. Їх властивості та зв'язок з матеріальними 

нормами адміністративного та інших галузей права. Структура 

адміністративно-процесуальних норм. Адміністративно-процесуальні відносини. 

Матеріальний зміст адміністративно-процесуальних правовідносин. Класифікація 

адміністративно-процесуальних відносини. Об'єкти та інші складові 

адміністративно-процесуальних відносин. Джерела адміністративних процесуальних норм, їх 

зовнішні форми вираження. Форми систематизації адміністративних процесуальних норм. 

Адміністративне процесуальне законодавство. Міжнародні угоди, що містять адміністративні 

процесуальні норми як джерела адміністративного процесуального права. Рішення 

Конституційного Суду України, постанови Пленуму Верховного Суду України, постанови 

Пленуму Вищого адміністративного суду України як джерела адміністративного 

процесуального права. 

  

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

Суб’єкти адміністративного процесу 

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 4. Суб'єкти адміністративно-процесуального права. 
Поняття суб’єктів адміністративного процесу та їх адміністративно-процесуальної 

правосуб’єктності. Адміністративно-процесуальна правоздатність та дієздатність суб’єктів 

адміністративного процесу. Класифікація суб’єктів адміністративного процесу. Лідируючі 



суб’єкти адміністративного процесу та їх характеристика. Зацікавлені особи (особи, що мають 

в адміністративному процесі свій інтерес). Незацікавлені особи (особи, що сприяють 

адміністративному процесу). 

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 5. Принципи адміністративного процесу. 

Поняття принципів адміністративного процесу. Класифікація принципів 

адміністративного процесу. Система принципів адміністративного процесу. Види 

загально-соціальних принципів. Види загально-процесуальних принципи. Спеціальні 

принципи адміністративного процесу. Верховенство права, презумпція правомірності дій і 

вимог суб'єкта звернення та заінтересованої особи, верховенство закону, забезпечення 

охорони інтересів особи і держави – провідні принципи нормотворчої діяльності в сфері 

процесуальних відносин. Адміністративні процесуальні принципи, їх види та характеристика. 

 

ТЕМАЛЕКЦІЇ 6. Адміністративно-процесуальні правовідносини. 

Поняття та основні риси адміністративних процесуальних правовідносин. Специфічні 

ознаки процесуальних відносин. Структура адміністративних процесуальних відносин. 

Правова норма як юридична основа адміністративних процесуальних правовідносин. 

Суб'єкти, об'єкти та юридичні факти як елементи структури адміністративних процесуальних 

відносин. Зміст адміністративних процесуальних відносин. Види адміністративних 

процесуальних відносин, їх наукове обґрунтування та дискусійне обговорення. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. 

Провадження в адміністративних судах 

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 7. Правова основа діяльності,структура та компетенція 

адміністративних судів.  

Правова основа діяльності адміністративних судів. Структура адміністративних судів, 

підсудність та компетенція адміністративних судів. Поняття, завдання та мета 

адміністративного судочинства. Ознаки адміністративного судочинства. Система 

адміністративних судів та їх повноваження. Особливості утворення адміністративних судів 

першої інстанції. Апеляційні суди. Суд касаційної інстанції.  

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 8. Принципи та учасники адміністративного судочинства 

Принципи адміністративного судочинства: верховенство права, рівність усіх учасників 

судового процесу, змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з'ясування всіх обставин 

справи, гласність судового процесу. Відкритість інформації щодо справи. Право на перегляд 

справи та оскарження судового рішення. Обов'язковість судового рішення. Мова судочинства 

та діловодства в адміністративному суді. Правнича допомога при вирішення справ в 

адміністративному суді. Основні положення досудового врегулювання спорів. Форми 

адміністративного судочинства: загальне позовне провадження та спрощене провадження. 

Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система. 

Склад суду та відводи. Одноособовий та колегіальний розгляд адміністративних справ. 

Відводи суду (судді), секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача та їх 

підстави. 

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 9. Поняття та стадії адміністративного судочинства. 

Поняття та види стадій адміністративного судочинства. Провадження в суді першої 

інстанції. Апеляційне провадження. Строки апеляційного оскарження. Суб'єкти оскарження. 

Підстави апеляційного оскарження. Ухвали, на які можуть бути подані апеляційні скарги 

окремо від рішення суду. Форма та зміст апеляційної скарги. 

Відкриття апеляційного провадження. Залишення апеляційної скарги без руху, 

повернення апеляційної скарги, відмова у відкритті апеляційного провадження. Підготовка 

справи до апеляційного розгляду. Приєднання до апеляційної скарги. Доповнення, зміна, 

відкликання скарги чи відмова від неї. Відзив на апеляційну скаргу. Закриття апеляційного 



провадження. 

Касаційне провадження. Суд касаційної інстанції. Предмет касаційного оскарження. 

Строк на касаційне оскарження. Форма і зміст касаційної скарги. Відкриття касаційного 

провадження. Залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги, відмова у 

відкритті касаційного провадження. Відкриття касаційного провадження. Приєднання до 

касаційної скарги, доповнення, зміна, відкликання касаційної скарги чи відмова від неї. Відзив 

на касаційну скаргу. Закриття касаційного провадження. Перегляд судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами. Підстави перегляду.  

 

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 10. . Особливості розгляду та вирішення адміністративними судами 

окремої категорії справ. 

Особливості провадження в окремих категоріях справ. Особливості провадження щодо 

оскарження нормативно-правових актів. Особливості провадження у справах щодо 

правовідносин, пов'язаних із виборчим процесом та процесом референдуму. Особливості 

провадження щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органу державної виконавчої 

служби, приватного виконавця. Особливості провадження щодо реалізації права на мирні 

зібрання.Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про примусове 

відчудження нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності. Особливості провадження 

у справах щодо гарантованого забезпечення потреб оборони. Особливості провадження у 

справах за зверненнями органів доходів і зборів. Особливості провадження у справах за 

зверненням СБУ. Особливості провадження у справах щодо притягнення до адміністративної 

відповідальності. Особливсоті провадження у справах про дострокове припинення 

повноважень народного депутата України. Особливості провадження у справах за участю 

іноземців. Розгляд типових та зразкових справ. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4 

Окремі види адміністративних проваджень 

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 11. Провадження щодо розгляду звернень громадян. 

Поняття та правові основи провадження за зверненнями громадян. Законодавче і 

нормативне врегулювання звернень громадян. Види звернень громадян, їх характеристика та 

особливості проваджень. Пропозиція, заява, скарга як види звернень громадян, їх визначення, 

характеристика та відмінності. Вимоги до звернень громадян. Право громадян на звернення, 

обов'язок громадян виконувати певні вимоги, обов'язок нести відповідальність за порушення 

вимог щодо звернення. Учасники провадження за зверненнями громадян. Стадії та структура 

провадження за зверненнями громадян: подання звернення та прийняття його до розгляду. 

Розгляд справи. Ухвалення рішення. Перегляд рішення. Виконання рішення. Діловодство за 

зверненнями громадян. Вимоги, контроль і облік за вирішенням справ за зверненнями 

громадян. Звіт про результати розгляду звернень громадян. 

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 12. Провадження  у справах про адміністративні правопорушення. 

Завдання та принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення. 

Своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в 

точній відповідності із законом, виконання винесеної постанови. 

Поняття порушення справи про адміністративне правопорушення.  

Підстави порушення справи — подія адміністративного проступку та його юридичний 

склад. Протокол про адміністративне правопорушення, його зміст. Особи, які мають складати 

протокол про адміністративні правопорушення, їх повноваження. Відкриття справи про 

адміністративне правопорушення.  

Розгляд справи про адміністративне правопорушення. Місце і строки розгляду. 

Підготовка до розгляду і порядок розгляду. Обставини, що підлягають з'ясуванню при 

розгляді справи про адміністративне правопорушення. Протокол засідання колегіального 

органу по справі про адміністративне правопорушення. 



Винесення постанови по справі про адміністративні правопорушення. Види постанов по 

справі. Форма і зміст постанови, її структура. Порядок оголошення постанови та вручення її 

копії учасникам провадження та заінтересованим особам. 

Оскарження і опротестування. Порядок оскарження і строки оскарження постанови по 

справі про адміністративне правопорушення. 

Виконання постанови у справі про адміністративне правопорушення. Звернення 

виконання та строки звернення виконання.  

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 13. Правова основа, види та порядок здійснення 

реєстраційно-дозвільних проваджень. 

Поняття дозвільної системи. Дозвільні документи: спеціальний дозвіл, ліцензія, 

сертифікат. Поняття та сутність дозвільного провадження. Класифікація дозвільних 

проваджень за цілями, за суб’єктами і за предметом. Стадії дозвільних проваджень: 

порушення дозвільного провадження; безпосереднє вивчення компетентним органом поданих 

документів або обстеження приміщень, речей щодо відповідності їх вимогам дозвільної 

системи; прийняття рішення; оскарження та опротестування прийнятих рішень; виконання 

прийнятого рішення (видача дозволу). 

Поняття державної реєстрації. Групи об’єктів державної реєстрації. Поняття 

реєстраційного провадження. Стадії реєстраційного провадження: порушення і розгляд 

справи; прийняття рішення щодо реєстрації або відмова у реєстрації; оскарження та 

опротестування прийнятого рішення; виконання прийнятого рішення. Специфіка проведення 

реєстраційного провадження для юридичних осіб, для транспортних засобів. 

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 14. Правова основа, види та порядок здійснення дисциплінарних 

проваджень. 

Поняття дисциплінарної відповідальності, її специфіка. Види дисциплінарних стягнень. 

Поняття та стації дисциплінарного провадження у справах про адміністративні делікти, 

вчинені особами, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів або спеціальних положень 

про дисципліну. Поняття та структура дисциплінарного провадження у справах про 

порушення правил попереднього ув’язнення, умов і порядку відбуття кримінального 

покарання. Поняття та стадії дисциплінарного провадження у справах про порушення правил 

внутрішнього розпорядку приймальників-розподільників для неповнолітніх та осіб, 

затриманих за бродяжництво. 

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 15. Порядок здійснення атестаційного та контрольного 

провадження. 

Поняття атестаційної системи та об’єкти атестації. Поняття атестаційного провадження 

та його стадії: підготовка справи про атестацію; розгляд атестаційної справи та прийняття 

рішення з атестації; оскарження та опротестування прийнятого рішення; виконання 

прийнятого рішення. Специфіка атестації фізичних осіб, навчальних закладів, робочих місць 

за умовами праці. 

Поняття контролю та нагляду в адміністративному процесі. Контролюючі суб’єкти та їх 

повноваження. Поняття контрольного провадження, його особливості. Стадії контрольних 

проваджень: інформаційна, аналітична, стадія коригування. 

  



4. Структура навчальної дисципліни. 

 Курс 3  Семестр 6 
Обсяг в кредитах ЄКТС/Всього годин  

4/ 120  
 

Назва теми 

Кількість годин, з них: Примітк
а 

Лек- 

ції 

Семі

н. 

зан. 

Пр., 

лаб. 

зан. 

Інд-к

онс. 

роб. 

Сам. 

роб. 

студ.  

ФК 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: Загальні теоретичні положення адміністративного процесу 

1. Поняття, предмет, метод   

адміністративно-процесуального 

права. 

2    3 

  

2. Структура та джерела 

адміністративного процесу. 
2 2   3 

  

3. Поняття та зміст 

адміністративно-процесуальних 

норм. 

2 2   3 

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2:  Суб’єкти адміністративного процесу 

4. Суб‘єкти 

адміністративно-процесуального 

права 

2    4 

  

5.  Принципи адміністративного процесу 2    4   

6.  Адміністративно-процесуальні 
правовідносини 2 2   4 

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3:  Провадження в адміністративних судах 

7. Правова основа діяльності , 

структура та компетенція 

адміністративних судів. 

 
2 

2 
 

 
 

 
 

4 

  

8. Принципи та учасники 

адміністративного судочинства. 
 

2 

 

2 

 

 

 

 
4 

  

9. Поняття та стадії адміністративного 

судочинства. 
4 2   4 

  

10
. 

Особливості розгляду та вирішення 

адміністративними судами окремої 

категорії справ. 

2 2   4 

  

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4: Окремі види адміністративних проваджень 

11

. Провадження щодо розгляду 
звернень громадян. 

4 2   4 

  

12

. 
Провадження у справах про 

адміністративні правопорушення 
4 2   4 

  

13

. 
Правова основа, види та порядок 

здійснення реєстраційно-дозвільних 

проваджень. 

4 2   4 

  

14
. 

Правова основа, види та порядок 

здійснення дисциплінарних 

проваджень. 

4    4 

  

15

. 
Порядок здійснення атестаційного та 

контрольного  провадження. 
2    4 

  

 ВСЬОГО 40 20   60   

 Форма контролю 
Екзамен 

 

 

 



5. ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Поняття та зміст адміністративного процесу   

2. Поняття доказів та їх оцінка при здійсненні провадження у справах про адміністративні 

правопорушення  

3. Сутність та структура адміністративного процесу    

4. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення   

5. Адміністративно-процесуальні норми та адміністративно-процесуальні відносини  

6. Порядок складання та зміст протоколу про адміністративне правопорушення  

7. Суб’єкти та учасники адміністративного процесу  

8. Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення  

9. Органи внутрішніх справ, як суб’єкти адміністративного процесу  

10. Оскарження і опротестування постанови в справі про адміністративне правопорушення  

11. Реформування адміністративного процесу   

12. Поняття дозвільної системи  

13. Атестаційне провадження поняття та зміст   

14. Об’єкти, суб’єкти дозвільної системи   

15. Поняття адміністративних проваджень, їх види   

16. Поняття та види звернень громадян  

17. Процесуальна діяльність органів державної влади по розгляду заяв та повідомлень громалдян  

18. Поняття, особливості та види дисциплінарних проваджень   

19. Структура адміністративного процесу  

20. Порядок здійснення дисциплінарного провадження в державній службі  

21. Поняття та види проваджень в адміністративному процесі   

22. Види дисциплінарних стягнень та їх характеристика  

23. Нормотворче провадження в адміністративному процесі   

24. Поняття та структура адміністративного позову 

25. Стадійність в провадженнях адміністративного процесу   

26. Характеристика стадій провадження в нормотворчому провадженні  

27. Поняття стадій та їх характеристика   

28. Компетенція адміністративних судів  

29. Критерії класифікації проваджень на види   

30. Структура адміністративних судів  

31. Процесуальний порядок складання протоколу про адміністративне порушення  

32. Склад адміністративного суду  

33. Поняття та зміст провадження по пропозиціях, скаргах, заявах громадян   

34. Реєстраційне провадження та його характеристика   

35. Стадії розгляду скарг, пропозицій, та інших звернень громадян  

36. Атестаційне провадження: поняття, зміст та процесуальний порядок здійснення  

37. Органи, що розглядають справи по скаргах, їх повноваження, рішення, що виносяться за 

результатами розгляду скарг та строки розгляду скарг   

38. Представник в адміністративному судочинстві   

39. Контрольне провадження та його характеристика   

40. Учасники адміністративного процесу     

41. Неконфліктні провадження в адміністративному процесі  

42. Поняття та зміст контролю у сфері державного управління  

43. Поняття, завдання та принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення   

44. Звернення до суду першої інстанції та відкриття провадження в адміністративній справі    

45. Особи, які беруть участь у провадженні в справах про адміністративні правопорушення, їх 

основні права та обов'язки  

46. Об’єкти реєстраційного провадження   

47. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення   

48. Судові рішення та їх види  

49. Конфліктні провадження та їх характеристика  



50. Апеляційне провадження  

51. Касаційне провадження   

52. Характеристика стадій нормотворчого провадження  

53. Види реєстраційних проваджень  
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