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1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни 

(Призначення 

навчальної 

дисципліни) 

Призначенням навчальної дисципліни є опанування студентами основних 

теоретико-правових положень щодо поняття, ознак і принципів 

адміністративного судочинства; усвідомлення сутності, загально-правових 

ознак і елементів адміністративно-процесуальних відносин; ознайомлення 

студентів зі стадіями адміністративного судочинства; з процесуальним 

становищем учасників і суб’єктів адміністративного процесу; з процесом 

збирання доказів і доказуванням в адміністративному процесі; зі строками в 

адміністративному процесі; з окремими видами проваджень; з процесом 

виконання судових рішень у адміністративних справах. 

Мета вивчення Основна мета навчальної дисципліни «Адміністративне судочинство» полягає 

в наданні студентам комплексу необхідних знань, що стосуються поняття та 

змісту адміністративного процесу, його принципів, структури та основних 

напрямків розвитку адміністративно-юрисдикційного процесу, 

адміністративно-процедурної діяльності та адміністративного судочинства. 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

Головні завдання вивчення навчальної дисципліни полягають у: 

- формуванні поглибленої системи теоретичних і практичних знань 

(концепцій, доктрин) у сфері адміністративного судочинства; 

- розумінні сутності процесуальних категорій та порядку здійснення 

адміністративними судами адміністративного судочинства; 

– засвоєнні основних тенденцій розвитку законодавства про адміністративне 

судочинство, а також шляхи його адаптації до вимог здійснення правосуддя в 

адміністративних справах, закріплених у національних і міжнародних 

нормативно-правових актах; 

- засвоєнні науково-теоретичних підходів, практичних методів, прийомів 

професійної діяльності у сфері адміністративного судочинства; 

- оволодінні інноваційними практиками, юридичною технікою тлумачення 

нормативно-правових актів і судової практики в сфері адміністративного 

судочинства. 

Пререквізити Вивчення навчальної дисципліни «Адміністративне судочинство» базується 

на знаннях, отриманих під час опанування таких дисциплін: «Теорія держави 

та права», «Конституційне право та процес», «Адміністративне право», 

«Кримінальне право». 

Результати 

навчання 

РН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.  

РН4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 

проблеми. 

РН5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 

достатньою обґрунтованістю. 

РН14. Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з 

першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності. 

РН15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних. 

РН18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування національної правової системи. 

РН19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.  

РН21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки. 

РН22. Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до 

правового висновку, зробленого у різних правових ситуаціях. 

РН23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту  прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 
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2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань: 

08 «Право» 
Обов'язкова 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

081 «Право» 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 3 

 

3-й 

 

3-й 

Семестр 

 

5-й 

 

5-й 

Загальна кількість 

годин – 120 

Лекції 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

Ступінь вищої освіти: 

«бакалавр» 

 

 

20 год. 

 

6 год. 

Практичні, семінарські 

 

20 год. 

 

6 год. 

Самостійна робота 

 

80 год. 

 

108 год. 

в т. ч. індивідуальні завдання 

 

40 год. 

 

54 год. 

Вид контролю: 

екзамен 

Вид контролю: 

екзамен 
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3. Дидактична карта дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьог

о 

у тому числі усьо

го 

у тому числі 

л пр. інд. с. р. л пр. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1 

Загальні положення адміністративного судочинства 

Тема № 1. Адміністративне 

судочинство як форма 

здійснення правосуддя. 

8 2 2 2 2 8   4 4 

Тема № 2. Адміністративна 

юрисдикція. 

10 2  4 4 10  2 4 4 

Тема № 3. Учасники 

судового прцесу. 

6  2 2 2 6 2  2 2 

Тема № 4. Докази та 

доказування. 

8 2 2 2 2 8   4 4 

Тема № 5. Процесуальні 

строки. 

6  2 2 2 8   4 4 

Тема № 6. Заходи 

процесуального примусу та 

забезпечення позову. 

10 2  4 4 8   4 4 

Змістовий модуль 2 

Провадження в суді першої інстанції 

Тема № 7. Загальне позовне 

провадження. 
10 2  4 4 10 2  4 4 

Тема № 8. Розгляд 

адміністративної справи та 

судові рішення в ній. 

10  2 4 4 8   4 4 

Тема № 9. Спрощене 

позовне провадження. 

8 2 2 2 2 10  2 4 4 

Тема № 10. Особливості 

позовного провадження в 

окремих категоріях 

адміністративних справ. 

8 2 2 2 2 8   4 4 

Змістовий модуль 3 

Перегляд судових рішень 

Тема № 11. Апеляційне 

провадження. 
10  2 4 4 10 2  4 4 

Тема № 12. Касаційне 

провадження. 
8 2 2 2 2 10  2 4 4 

Тема № 13. Перегляд 

судових рішень за 

нововиявленими або 

виключними обставинами. 

8 2 2 2 2 8   4 4 

Тема № 14. Виконання 

судових рішень в 

адміністративних справах. 

10 2  4 4 8   4 4 

Усього годин 120 20 20 40 40 120 6 6 54 54 
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Самостійна робота 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

Ден. Заоч. 

1. Адміністративне судочинство як форма здійснення правосуддя. 4 8 

2. Адміністративна юрисдикція. 8 8 

3. Учасники судового прцесу. 4 4 

4. Докази та доказування. 4 8 

5. Процесуальні строки. 4 8 

6. Заходи процесуального примусу та забезпечення позову. 8 8 

7. Загальне позовне провадження. 8 8 

8. Розгляд адміністративної справи та судові рішення в ній. 8 8 

9. Спрощене позовне провадження. 4 8 

10. Особливості позовного провадження в окремих категоріях 

адміністративних справ. 

4 8 

11. Апеляційне провадження. 8 8 

12. Касаційне провадження. 4 8 

13. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними 

обставинами. 

4 8 

14. Виконання судових рішень в адміністративних справах. 8 8 

 Разом  80 108 

 

4. Індивідуальні завдання 

Перелік рекомендованих тем для індивідуальних науково (навчально) - дослідних завдань: 

1. Докази в справах про адміністративні правопорушення. 

2. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення. 

3. Система принципів адміністративного судочинства та їх характеристика. 

4. Адміністративна юрисдикція та підсудність адміністративних справ. 

5. Адміністративні суди як суб’єкти адміністративного судочинства. 

6. Строки в адміністративному судочинстві. 

 

5. Методи навчання 1. Словесні (пояснення, розповідь, лекція, бесіда), наочні 

(ілюстрація, демонстрація), практичні вправи. 

2. Індуктивні (вивчення явищ від одиничного до загального), 

дедуктивні (вивчення явищ від загального окремого). 

3. Проблемно-пошукові, дослідницькі, евристичні, аналітичні. 

6. Система контролю та 

оцінювання 

Система складається з поточного, модульного та підсумкового 

контролю. 

Поточний контроль здійснюється у кожній академічній групі й 

полягає в наступному: 

1. Вибіркове усне опитування студентів на заняттях. 

2. Фронтальне стандартизоване опитування за тестами протягом 5 -10 

хв. 

3. Фронтальна перевірка виконання домашніх завдань. 

4. Виклик до дошки окремих студентів для самостійного розв'язання 

задач, письмові відповіді на окремі запитання. 

5. Оцінка активності студента в процесі занять, внесених пропозицій, 

оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх 

відповідей тощо. 

Модульний контроль проводиться на відповідному до навчального 

графіку тижні. Формою проведення модульного контролю є виконання 

завдань роботи, оформленої письмово. Тривалість складання 

студентом модульної контрольної роботи не перевищує двох 
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академічних годин. Максимальний рейтинговий бал при цьому не 

перевищує 40 балів. 

Підсумковим контролем засвоєння дисципліни є екзамен, який 

складається в письмовій формі за екзаменаційними білетами, що 

розроблені викладачем, згідно з розробленим навчальним відділом 

розкладом. Письмову роботу кодують та надають викладачу на 

перевірку. Кількість максимальних рейтингових балів становить 100. 

Кількість спроб складання іспиту не перевищує трьох. 

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання 

З метою якісної підготовки фахівців кожному студенту на базі ОЦ 

ЗІЕІТ надається спеціально сформований та схвалений рішенням 

кафедри програмно-апаратний комплекс навчально-методичного 

забезпечення, що містить наступне: 

- обліковий запис (профіль користувача) на сервері обчислювального 

центру, що забезпечує санкціонований вхід до комплексу, регламентує 

певні права та правила користування, надає можливість контролю над 

відвідуванням; 

- комплект навчально-методичного матеріалу, що містить у повному 

обсязі методичне забезпечення, основну та додаткову літературу. 

Самостійна робота може виконуватись як у ОЦ ЗІЕІТ, так і в інших 

зручних місцях для студента, у час, вільний від основного навчання та 

за умови наявності у нього персонального комп’ютера з відповідним 

програмним забезпеченням. 

8. Політика дисципліни Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до 

конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба) 

навчання може відбуватись в дистанційному режимі за погодженням 

із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що 

стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, 

або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 

рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою 

закріплення теоретичного матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 

встановленого терміну. 

Під час роботи над завданнями недопустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, використане під час 

виконання завдання. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(зокрема, з використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний контроль 

 

 

Модульний  

контроль 
Підсумковий рейтинг 

Змістовий 

модуль1 

Змістовий  

модуль 2 

Змістовий  

модуль 3 

20 20 20 40 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно 

з можливістю повторного 

складання 

не зараховано 

з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

При визначенні підсумкової оцінки за обов’язкову дисципліну, якою є дисципліна 

«Адміністративне судочинство», необхідно керуватися 200-бальною шкалою переведення балів в 

оцінки: 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка за національною шкалою Оцінка ECTS 

180 – 200 відмінно A 

164-179 
добре 

B 

148-163 C 

128-147 
задовільно 

D 

120-127 E 

70-119 
незадовільно 

з можливістю повторного складання 
FX 

0-69 

незадовільно 

з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 
F 

 

10. Питання до екзамену: 

1. Поняття, завдання, джерела та форми адміністративного судочинства.  

2. Система адміністративних судів в Україні. 

3. Принципи адміністративного судочинства. 

4. Адміністративна справа й публічно-правовий спір. 

5. Адміністративна справа незначної складності (малозначна справа). 

6. Типові адміністративні справи. 
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7. Зразкова адміністративна справа. 

8. Предметна юрисдикція адміністративних судів. 

9. Інстанційна юрисдикція адміністративних судів. 

10. Територіальна юрисдикція (підсудність) адміністративних судів (справ). 

11. Виключна підсудність адміністративних судів. 

12. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність. 

13. Адміністративно-процесуальний статус учасників справи (сторін, третіх осіб). 

14. Процесуальне правонаступництво. 

15. Склад суду. Відводи. 

16. Участь у судовому процесі органів та осіб, яким законом надано право звертатись до суду в 

інтересах інших осіб.  

17. Участь у справі представника. 

18. Інші учасники адміністративного судочинства.  

19. Докази та доказування. 

20. Забезпечення доказів і забезпечення позову. 

21. Процесуальні строки. 

22. Судові виклики і повідомлення. 

23. Судові витрати. 

24. Заходи процесуального примусу. 

25. Фіксування судового процесу. 

26. Письмові заяви учасників справи. 

27. Відкриття провадження в адміністративній справі. 

28. Підготовче провадження. 

29. Підготовче засідання. 

30. Врегулювання спору за участю судді.  

31. Примирення сторін. 

32. Розгляд справи по суті. 

33. Судові рішення. Окремі ухвали суду. 

34. Розгляд справ за правилами спрощеного позовного провадження.  

35. Оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб'єктів владних повноважень. 

36. Оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої 

ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії прокурорів. 

37. Розгляд окремих категорій термінових адміністративних справ.  

38. Розгляд типових та зразкових справ. 

39. Порядок і строки апеляційного провадження.  

40. Вимоги до апеляційної скарги. 

41. Процесуальні питання відкриття апеляційного провадження.  

42. Апеляційний розгляд.  

43. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги на судове 

рішення. 

44. Судові рішення суду апеляційної інстанції. 

45. Порядок і строки касаційного провадження.  

46. Вимоги до касаційної скарги. 

47. Процесуальні питання відкриття касаційного провадження. 

48. Касаційний розгляд.  

49. Підстави і порядок передачі справи на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати 

Верховного Суду. 

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

51.  Судові рішення суду касаційної інстанції. 

52.  Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами . 
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53.  Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними 

обставинами. 

54.  Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними 

обставинами. 

55.  Судове рішення за наслідками провадження за нововиявленими або виключними обставинами.  

56.  Порядок відновлення втраченого судового провадження в адміністративній справі. 

57.  Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах.  

58.  Оформлення виконавчого документа. Виправлення помилки. Визнання виконавчого документа 

таким, що не підлягає виконанню. 

59.  Відстрочення і розстрочення виконання, зміна чи встановлення способу і порядку виконання 

судового рішення. 

60.  Судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративних справах.  
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Основні законодавчі та нормативно-правові акти: 
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3. Адміністративне судочинство. Процесуальні документи. Практичний коментар та зразки. Київ: 

Центр учбової літератури. 2019. 152 с. 

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