
Лекція 3 

з дисципліни Судочинство в адміністративних судах  

Спеціальність: 081 Право 

 

Тема лекції 3. Касаційне провадження  

План 

1. Суд касаційної інстанції. Право на касаційне оскарження та вимоги до касаційної скарги. 

2. Підготовка справи до касаційного розгляду.  

3. Касаційний розгляд справи.  

 

Самостійна робота: 

1. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги.  

2. Зміст ухвали і постанови суду касаційної інстанції.  

3. Повернення адміністративної справи 
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4. Законодавство України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index 
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1. Суд касаційної інстанції. Право на касаційне оскарження та вимоги до касаційної 

скарги 

Основним завданням Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду є 

здійснення правосуддя. Касаційний адміністративний суд, крім касаційних скарг, як суд 

першої інстанції розглядає зразкові справи, позови щодо встановлення Центральною 

виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму, позови про 

дострокове припинення повноважень народного депутата України, а також щодо 
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оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, 

Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.  

Статтею 328 КАСУ передбачено, що учасники справи, а також особи, які не брали участі 

у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, 

мають право оскаржити в касаційному порядку рішення суду першої інстанції після 

апеляційного перегляду справи, а також постанову суду апеляційної інстанції повністю або 

частково у випадках, визначених цим Кодексом.  

Варто зазначити, що відповідно до приписів статті 44 КАС України учасники справи, 

маючи намір добросовісної реалізації належного їм права на касаційне оскарження 

судового рішення, повинні забезпечити неухильне виконання вимог процесуального 

закону, зокрема, стосовно строку подання касаційної скарги, її форми та змісту.  

З урахуванням змін до КАС України, які набрали чинності 08.02.2020, суд касаційної 

інстанції переглядає судові рішення в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали 

підставою для відкриття касаційного провадження, а тому відсутність у касаційній скарзі 

визначених законом підстав касаційного оскарження унеможливлює її прийняття та 

відкриття касаційного провадження.  

КАС України визначені підстави касаційного оскарження - неправильне застосування 

судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права виключно в 

таких випадках (ст. 328, ст. 330, ) 

Відповідно до статті 329 КАС України, касаційна скарга на судове рішення подається 

протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Строк на подання касаційної скарги 

також може бути поновлений у разі його пропуску з інших поважних причин, крім випадків, 

визначених частиною п’ятою статті 333 КАСУ.  Форма і зміст касаційної скарги 

визначений ст.330 КАС України. Касаційна скарга може містити клопотання особи про 

розгляд справи за її участі.  

2. Підготовка справи до касаційного розгляду. 

Відповідно до ст.340 КАСУ суддя-доповідач в порядку підготовки справи до касаційного 

розгляду вирішує питання про підготовчі дії для розгляду справи. Усі рішення, ухвалені 

суддею-доповідачем під час підготовки справи до касаційного розгляду, викладаються у 

формі ухвали. 

Після проведення підготовчих дій суддя-доповідач призначає справу до касаційного 

розгляду у судовому засіданні чи у порядку письмового провадження за наявними у справі 

матеріалами. 

3. Касаційний розгляд справи.  

У суді касаційної інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи судом 

першої інстанції в порядку спрощеного позовного провадження, з урахуванням положень 

статті 341 Кодекс адміністративного судочинства України. Неприбуття учасників справи, 

належним чином повідомлених про дату, час і місце касаційного розгляду, не перешкоджає 

судовому розгляду справи. 

Розгляд справи в суді касаційної інстанції починається з відкриття першого судового 

засідання. Головуючий відкриває судове засідання і оголошує, яка справа, за чиєю скаргою 

та на судове рішення якого суду розглядається. Після відкриття судового засідання і 

вирішення клопотань учасників справи, суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі 
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зміст судових рішень, що оскаржуються, доводи касаційної скарги та відзиву на неї. 

Сторони та інші учасники справи надають свої пояснення. 

Відпоідно до ст. 344 КАСУ у суді касаційної інстанції скарга розглядається за 

правилами розгляду справи судом першої інстанції в порядку спрощеного позовного 

провадження, з урахуванням положень статті 341 цього Кодексу. 

У своїх поясненнях сторони та інші учасники справи можуть наводити тільки ті 

доводи, які стосуються підстав касаційного перегляду судового рішення. Вислухавши 

пояснення учасників справи, суд виходить до нарадчої кімнати. 

Відповідно до ст. 345 КАСУ суд касаційної інстанції може розглянути справу в порядку 

письмового провадження за наявними у справі матеріалами. 

Якщо справа була розглянута в порядку письмового провадження за наявними у 

справі матеріалами, то копія постанови або ухвали суду касаційної інстанції надсилається 

учасникам справи в порядку, визначеному КАСУ.  

Відповідно до до ст.349 КАСУ суд касаційної інстанції за наслідками розгляду 

касаційної скарги постанову. Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з 

дати її прийняття. Ухвала суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її 

проголошення. Ухвала, постановлена судом поза межами судового засідання або в судовому 

засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи в письмовому провадженні, 

набирає законної сили з моменту її підписання суддею (суддями). 

 

Лекція 4 

з дисципліни Судочинство в адміністративних судах  

Спеціальність: 081 Право 

Тема лекції 4. Виконання судових рішень в адміністративних судах 

 

План 

1. Набрання судовим рішенням законної сили. Постанови суди, які виконують негайно. 

2. Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах. 

3. Виконавчий лист і його зміст. 

4. Відстрочення і розстрочення виконання судового рішення в адміністративних спрвах 

 

Самостійна робота: 

1. Поворот виконання судових рішень. 

2.  Зміна чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення. 

3.  Судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративних справах.  

 

1. Набрання судовим рішенням законної сили. Постанови суди, які виконують 

негайно. 

 
Процесуальним законодавством визначено категорії справ, рішення в яких 

допускаються до негайного виконання або підлягають такому виконанню до набрання ними 

законної сили, тобто відразу після їх ухвалення, не очікуючи апеляційного перегляду справи. 

https://kodeksy.com.ua/kas/341.htm


Відповідно до ст.371 КАСУ визначено категорії справ по яким негайно виконуються 

постанови суду в адміністративних справах. 

Негайно також виконуються постанови суду, прийняті в порядку скороченого 

провадження у адміністративних справах, передбачених пунктами 1, 3, 4, 5, 6 частини 

першої статті 1832 Кодекс адміністративного судочинства України (далі КАС). 

Необхідно знати, що для того, щоб звернути рішення суду до примусового виконання 

спочатку потрібно отримати виконавчий лист.  

Так, згідно з процесуальним законом за кожним судовим рішенням, яке набрало 

законної сили або яке належить виконати негайно, за заявою осіб, на користь яких воно 

ухвалено, чи прокурора, який здійснював у цій справі представництво інтересів 

громадянина або держави в суді, судом першої інстанції видається один виконавчий лист.  

Примусове виконання судових рішень здійснюється органами і особами, 

визначеними Законом України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання 

судових рішень і рішень інших органів», зокрема, органами державної виконавчої служби, 

які входять до системи органів примусового виконання рішень Міністерства юстиції 

України. Діяльність з примусового виконання рішень у порядку, передбаченому законом, 

здійснюють державні виконавці, які є представниками влади, діють від імені держави і 

перебувають під її захистом. 

 

2. Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах 

Виконання судового рішення як завершальна стадія судового провадження є 

невід’ємним елементом права на судовий захист, передбаченого статтею 6 Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод.  

Відповідно до Конституції України основними засадами судочинства є: …9) 

обов’язковість судового рішення, суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є 

обов’язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у 

визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд. 

Зазначені норми Конституції України знайшли своє відображення в процесуальному 

законодавстві України. Так, статтею 14 Кодексу адміністративного судочинства України 

встановлено, що судове рішення, яким закінчується розгляд справи в адміністративному 

суді, ухвалюється іменем України. Судові рішення, що набрали законної сили, є 

обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами 

та їх об’єднаннями на всій території України. 

Виконання судового рішення може бути зупинене у випадках, визначених КАС України. 

Рішення суду може виконуватись у добровільному або примусовому порядку. Особа може 

виконати рішення суду добровільно: з моменту набрання рішенням суду законної сили; до 

моменту надходження виконавчого листа до державного або приватного виконавця та 

відкриття виконавчого провадження. 

Виконання судового рішення здійснюється на підставі виконавчого листа, виданого 

судом, який розглядав справу як суд першої інстанції. Виконавчі листи викладаються в 

електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної 
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системи шляхом заповнення відповідних форм процесуальних документів, передбачених 

Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему, і підписуються 

електронним цифровим підписом судді (в разі колегіального розгляду - електронними 

цифровими підписами всіх суддів, які входять до складу колегії). 

Підставою для виконання суб’єктом державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань судового рішення, що набрало законної сили, 

є його примірник в електронній формі, надісланий суб’єкту державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку 

інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром судових рішень та Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, затвердженому Міністерством юстиції України спільно з Державною судовою 

адміністрацією України. 

Протягом п’яти днів після набрання судовим рішенням законної сили виконавчий 

документ, зазначений в частині третій цієї статті, вноситься до Єдиного державного 

реєстру виконавчих документів, а його копія (текст), що містить інформацію про веб-

адресу такого документа у Єдиному державному реєстрі виконавчих документів, 

надсилається стягувачу на його офіційну електронну адресу або у разі її відсутності - 

рекомендованим чи цінним листом. 

За заявою особи, на користь якої ухвалено рішення, суд з метою забезпечення 

виконання рішення суду може вжити заходів, передбачених статтею 151 цього Кодексу. 

Примусове виконання рішення суду – згідно ч.4 ст.372 КАС України примусове 

виконання судових рішень в адміністративних справах здійснюється в порядку, 

встановленому законом. Таким законом в Україні є — Закон України «Про виконавче 

провадження». Примусове виконання рішень суду покладається на органи державної 

виконавчої служби (державних виконавців) та у передбачених Законом України «Про 

виконавче провадження» випадках на приватних виконавців, правовий статус та організація 

діяльності яких встановлюються Законом України «Про органи та осіб, які здійснюють 

примусове виконання судових рішень і рішень інших органів». 

Невиконання судового рішення тягне за собою кримінальну, адміністративну, 

цивільну, дисциплінарну відповідальність та застосування штрафних санкцій. 

3.Виконавчий лист і його зміст 

Відповідно до статті 4 Закону України «Про виконавче провадження» у визначено 

зміст виконавчого документа. Також додатково у виконавчому документі можуть 

зазначатися інші дані. Якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів або проти 

кількох відповідачів, а також якщо належить передати майно, що перебуває в кількох 

місцях, чи резолютивною частиною рішення передбачено вчинення кількох дій, у 

виконавчому документі зазначаються один боржник та один стягувач, а також 

визначається, в якій частині необхідно виконати таке рішення, або зазначається, що 

обов’язок чи право стягнення є солідарним. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#n10618
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1403-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1403-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19


При отриманні виконавчого документа потрібно звернути увагу, на те, щоб 

виконавчий документ був підписаний уповноваженою посадовою особою із зазначенням її 

прізвища та ініціалів і скріплений печаткою, була зазначена дата набрання рішенням 

законної сили (крім рішень, що підлягають негайному виконанню) та строк пред’явлення 

рішення до виконання. 

4. Відстрочення і розстрочення виконання судового рішення в адміністративних 

спрвах. 

Порушити питання про відстрочку і розстрочку виконання рішення після відкриття 

виконавчого провадження може сам державний виконавець або сторони виконавчого 

провадження чи їх представники. Сторони або їх представники можуть порушувати це 

питання як перед державним-виконавцем, так і безпосередньо перед судом, який ухвалив 

рішення, на підставі якого виданий виконавчий документ.  

Відповідно до ст. 378 КАСУ за заявою сторони суд, який розглядав справу як суд 

першої інстанції, може відстрочити або розстрочити виконання рішення, а за заявою 

стягувача чи виконавця (у випадках, встановлених законом), - встановити чи змінити спосіб 

або порядок його виконання. Питання про відстрочення або розстрочення виконання, зміну 

чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення може бути розглянуто 

також за ініціативою суду. 

Заява про встановлення або зміну способу або порядку виконання, відстрочення чи 

розстрочення виконання судового рішення розглядається у десятиденний строк з дня її 

надходження у судовому засіданні з повідомленням стягувача та боржника. Неприбуття у 

судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду 

справи, не перешкоджає судовому розгляду. 

Підставою для встановлення або зміни способу або порядку виконання, 

відстрочення чи розстрочення виконання судового рішення є обставини, що істотно 

ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим. 

Розстрочка та відстрочення виконання судового рішення не може перевищувати 

одного року з дня ухвалення такого рішення, ухвали, постанови. При відстроченні або 

розстроченні виконання судового рішення суд може вжити заходів щодо забезпечення 

позову. 

Викладач ____________Панченко Л.О. 

Завдання для студентів: 

1. Опрацювати питання самостійної роботи. 

2. Підготуватися до модульного контролю №2 (питання модульного контролю 

додаються)  

Питання до модульного контролю №2 з дисципліни  

«Судочинство в адміністративних судах»  

для студентів ІV курсу спеціальності 081 Право 

 

1. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги.  

2. Форма і зміст ухвали суду касаційної інстанції. 



3.  Форма і зміст постанови суду касаційної інстанції.  

4. Підстави і порядок повернення адміністративної справи. 
5. Право на касаційне оскарження та порядок його реалізації. 

6. Вимоги до форми і змісту до касаційної скарги. 

7. Строки подання касаційної скарги та наслідки пропуску строку на касаційне 

оскарження.  

8. Відмова у відкритті касаційного провадження. 

9. Відкриття касаційного провадження. 

10. Приєднання до касаційної скарги. Відзив на касаційну скаргу. 

11. Закриття касаційного провадження. 

12. Строки розгляду касаційної скарги. Попередній розгляд справи. 

13. Строки подання касаційної скарги та наслідки пропуску строку на касаційне 

оскарження.  

14. Строки подання касаційної скарги та наслідки пропуску строку на касаційне 

оскарження. Строки подання касаційної скарги та наслідки пропуску строку на 

касаційне оскарження. 

15. Окрема ухвала суду касаційної інстанції. 

16. Набрання законної сили судовим рішенням суду касаційної інстанції. 
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