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І. Написати реферат на тему: 

1. Становлення механізмів захисту у публічно-правових відносинах в Україні . 

2. Поняття, риси адміністративно–правових відносин та їх структура.  

3. Способи захисту прав у публічно-правових спорах. 

4. Загальна характеристика суб’єктів владних повноважень як сторони публічно-

правового спору. 

5. Спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо 

оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної 

дії), дій чи бездіяльності Загальна характеристика примирних процедур в трудовому 

праві. 

6. Публічно-правові спори за зверненням суб'єкта владних повноважень. 

7. Особливості провадження в адміністративних справах, пов'язаних з виборчим 

процесом та процесом референдуму. 

8. Загальна характеристика податкових спорів. 

9. Публічно-правові спори у сфері інтелектуальної діяльності. 

10. Види позасудових способів врегулювання та вирішення публічно-правових 

спорів. 

11. Медіація як позасудовий спосіб врегулювання публічно-правового спору. 

12. Подання адміністративної скарги як спосіб захисту у публічно-правових 

відносинах. 

13. Проблеми виконання рішення суду у сфері публічно-правових відносин. 

14. Відповідальність за невиконання рішення адміністративного суду. 

15. Повноваження адміністративного суду у сфері виконання рішення, яким 

вирішено публічно-правовий спір. 

 

Обсяг реферату - 15-18 сторінок машинописного тексту (формату А4). 

 

 

ІІ. Здійснити реферування статті: 

1. Хлібороб Н. Є. Особливості структури публічно-правових відносин / 

Н. Хлібороб // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. юрид. – 2010. – Вип. 51. – С. 155–161. 

2. Щавінський В.Р. Публічно-правовий спір як категорія адміністративно-

правової науки / В.Р. Щавінський // Публічне право. – 2013. – №1 (9). – С. 73-77 

3. Суб’єкти владних повноважень та особливості розгляду справ щодо 

оскарження їх рішень, дій чи бездіяльності : [ Електронний ресурс] / В.І. Співак // Режим 

доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Nvamu_pr/2010_1/14.pdf 

 

4. Трояновська Т. М. Поняття публічно-правового спору у сфері 

інтелектуальної власності / Т. М. Трояновська // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. – Серія «Юридичні науки». – 2014. – Вип. 2. – Т. 3. – С. 186–

189. 

5. Хрімлі О. Г. Щодо повноважень адміністративного суду при вирішенні 

спорів, які виникають у зв’язку з виконанням рішень суду / О. Г. Хрімлі // Захист прав 

людини в адміністративному судочинстві: сучасний стан і перспективи розвитку в 

Україні : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 



10-річчю процесуальної діяльності адміністративних судів України (м. Київ, 1–2 жовтня 

2015 року) / за заг. ред. О. М. Нечитайла. – К. : Ваіте, 2015. – С. 278– 286. 

 

ІІІ. Скласти список бібліографічних джерел на тему:  

1. Структура публічно-правових відносин. 

2. Правова природа спорів, що виникають у сфері публічно-правових відносин. 

3. Види альтернативних способів вирішення публічно-правових спорів. 

 

Список оформляти машинописним текстом у форматі А4, попередньо 

склавши план до вказаної теми.  

 

 

ІV. Практичні завдання: 

1. Схематично відобразити особливості публічно-правових відносин. 

2. Схематично відобразити відмінності між публічно-правовими та приватно-

правовими спорами. 

3. Підготувати адміністративну скаргу на податкове повідомлення рішення про 

нарахування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

4. Підготувати адміністративно-правовий позов про оскарження постанови 

патрульного поліцейського. 

5. Підготувати заяву про визнання протиправними рішень, дій чи бездіяльності, 

вчинених суб'єктом владних повноважень - відповідачем на виконання постанови суду. 

 

Проекти процесуальних документів оформляти машинописним текстом у 

форматі А4. 
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