
Тема 4.  Виконання судових рішень в адміністративних справах  

 

Семінарське заняття 2 

Тема. Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах 

 

Мета: розкрити значення понять: «судове рішення», «учасники адміністративного 

судочинства», «ухвала», «постанова», «примирення сторін», «виконання судових рішень»; 

поглибити теоретичні знання щодо порядку виконання судових рішень в адміністративному 

судочинстві; формувати високий рівень правової свідомості і правової культури, професійних 

та особистісних якостей, виховувати повагу до закону.  

 

Навчальна мета: у результаті опрацювання теми студенти мають  

знати: 

- поняття і зміст принципу «обов’язковість судових рішень»; 

- перелік судових рішень в адміністративних справах, які виконуються негайно; 

- порядок виконання судових рішень в адміністративних справах; 

- форми і методи судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративних 

справах; 

уміти:  

- аналізувати процес виконання судових рішень в адміністративних справах; 

- визначати порядок відстрочення і розстрочення виконання, зміну чи встановлення 

способу і порядку виконання судового рішення; 

- застосовувати механізм примирення сторін у процесі виконання судового рішення; 

- працювати із законодавчими актами та іншими нормативними актами, спеціальною 

літературою; 

- орієнтуватися в інформаційно-правовому просторі з питань сучасного судочинства в 

адміністративних судах; 

- аналізувати, доходити висновків та обґрунтовувати свою точку зору з адміністративно-

правових відносин; 

- застосовувати адміністративно-правові норми для розв’язання різноманітних завдань. 

 

Ключові поняття: рішення суду, постанова, ухвала, адміністративний договір, типові 

адміністративні справи, адміністративна справа незначної складності (малозначні справи), 

виконавчий лист, виконавче провадження, відстрочка і розстрочка виконання, поворот 

виконання судових рішень. 

 

План 

1. Обов’язковість судових рішень в адміністративних справах. 

2. Судові рішення  в адміністративних справах, які виконують негайно.  

3. Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах. 

4. Відстрочення і розстрочення виконання судових рішень в адміністративних справах. 

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

 
Література: 

Базова:  

1. Адміністративний процес України (у схемах) : навчальний посібник / М. М. Бурбика, 

М. В. Колеснікова, А. В. Солонар. Суми : Сумський державний університет, 2019. 108 с.  

2. Кузьменко О. В. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник. К.: Атіка, 

2018. 416 с. 25 

Допоміжна: 

1. Конституція України від 8.06.1996 № 254к/96-ВР (із змінами і доповненнями) 



2. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV(із змінами і 

доповненнями) 

3. Закони України (із змінами і доповненнями): 

« Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 р. // ВВР.– 2016. – № 31. – Ст. 545. 

 «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень 

інших органів» від 2 червня 2016 р. // ВВР. – 2016. – № 29. – Ст. 535.  

«Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. // ВВР. – 2014. – № 49. – Ст. 205 6.  

«Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 р. // ВВР. – 1996. – № 47. – Ст. 256.  

«Про виконавче провадження « від 02.06.2016. №1404-VIII.  

 

Інтернет - ресурси: 
1. Інформаційна сторінка системи судоустрою України URL: www.court.gov.ua.  

2.Офіційний веб-портал судової влади України https://mkm.zk.court.gov.ua/sud0707 

3.Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ). 

http://www.nau.ua 

4. Законодавство України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index 

5. Единий державний реєстр судових рішень. https://reyestr.court.gov.ua/ 

 

Індивідуальні й творчі завдання  

1. Поворот виконання судових рішень в адміністративних справах. 

2. Примирення  сторін в процесі виконання судових рішень в адміністративних справах.  

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

4. Юридична відповідальність за невиконання судових рішень в адміністративних справах. 

 

Запитання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Розкрийте зміст поняття «обов’язковість виконання судових рішень». 

2. Визначте умови набрання законної сили рішення судів першої, апеляційної та касаційної 

інстанцій. 

3. Які постанови суду виконуються негайно? 

4. Визначте порядок пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання. 

5. Охарактеризуйте умови і підстави  надання розстрочки в адміністративній справі. 

6. Визначте форми судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративному 

судочинстві. 

7. Які ускладнення можуть виникати при примусовому виконанні судових рішень?  

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
При підготовці до семінарського заняття студенти мають опрацювати Кодекс 

адміністративного судочинства України, Закони України « Про судоустрій і статус суддів», 

«Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших 

органів», «Про звернення громадян», «Про виконавче провадження».  

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 обов’язковість 

судового рішення. Судове рішення є обов’язковим до виконання. Держава забезпечує 

виконання судового рішення у визначеному законом порядку.  

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.  

http://www.court.gov.ua/
https://mkm.zk.court.gov.ua/sud0707
http://www.nau.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004


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. Статтею 371 

КАС України встановлено, які судові рішення виконуються негайно. 

Статтею 372 КАС України визначено порядок виконання судових рішень в 

адміністративних справах, так у разі необхідності спосіб, строки і порядок виконання можуть 

бути визначені у самому судовому рішенні. Так само на відповідних суб’єктів владних 

повноважень можуть бути покладені обов’язки щодо забезпечення виконання рішення. Судове 

рішення, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, є підставою для його 

виконання. 

        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. 

У разі, якщо боржник добровільно почав виконувати судове рішення, звернення до суду 

із заявою про розстрочення виконання судового рішення та його задоволення можливе як за 

відсутності виконавчого провадження, так і під час такого провадження. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

        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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


