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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

 Навчальна дисципліна «Адміністративне судочинство» є вибірковою. Програма 

вивчення курсу «Адміністративне судочинство» складена кафедрою адміністративного, 

цивільного та господарського права і процесу Академії Державної пенітенціарної служби 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти з галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 

262 «Правоохоронна діяльність» за кошти державного бюджету, або фізичних, юридичних 

осіб для денної та заочної форми навчання. Предметом вивчення навчальної дисципліни є 

норми які регулюють суспільні відносини, що складаються у сфері застосування 

адміністративними судами законодавства та інших джерел адміністративного 

процесуального права України, оволодіння достатнім рівнем правової культури і 

правосвідомості для забезпечення прав, свобод та інтересів суб’єктів правовідносин у 

сфері адміністративного судочинства. До предмету курсу входять такі основні елементи: 

опанування певного інструментарію адміністративного судочинства; вивчення сутності, 

форм та методів адміністративного судочинства; проблем адміністративного судочинства 

в державному управлінні. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни:  
Метою викладання навчальної дисципліни «Адміністративне судочинство» є 

комплексна підготовка слухачів з метою формування і розвитку їх професійної компетенції 

у сфері адміністративного судочинства, спрямована на отримання необхідного обсягу 

теоретичних правових знань, набуття практичних навиків правозастосування, складення 

процесуальних документів, ознайомлення слухачів з теоретичними положеннями та 

практикою застосування адміністративними судами законодавства та інших джерел 

адміністративного процесуального права України, оволодіння достатнім рівнем правової 

культури і правосвідомості для забезпечення прав, свобод та інтересів суб’єктів 

правовідносин у сфері адміністративного судочинства. 

 

3. Пререквізити. основи законодавства, українська мова, історія України 

 

4. Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна 

(взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульованим у термінах результатів навчання): 

Інтегральна компетентність  

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).  

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК10. Здатність розробляти проекти та управляти ними. 

ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК2. Знання і розуміння ретроспективи формування правових та державних 

інститутів.  

СК3. Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння 

їх правової природи. 



СК6. Знання і розуміння основ права Європейського Союзу.  

СК7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного 

права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: 

конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, 

цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право. 

СК8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права. 

СК11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.  

СК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати 

правові позиції  

СК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення 

 

Отримуються наступні програмні результати навчання: 

ПРН2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і 

демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 
ПРН4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми. 

ПРН9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і 

діяти відповідно до отриманих рекомендацій 

ПРН11. Володіти базовими навичками риторики. 

ПРН12. Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і 

зрозуміло. 

 

 

5. Опис навчальної дисципліни 
 

5.1. Загальна інформація 
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Денна 4 2 2 60 16 20 16    Диф.залік 

Заочна 4 2 2 60 20  20    Диф.залік 

 

5.2. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усь

ого  

у тому числі 

л п ла

б 

ін

д 

с.р
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л п ла

б 

ін

д 

с.р
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних занять Змістовий модуль 1 

ТЕМА 1. Поняття і завдання адміністративного 

судочинства в Україні 

 2 2          



ТЕМА 2. Засади (принципи) адміністративного 

судочинства 

 2 2          

ТЕМА 3. Система адміністративних судів. 

Адміністративна юрисдикція (підсудність) 

 2 3          

ТЕМА 4. Учасники адміністративного процесу  2 3          

Разом за ЗМ 1  8 10          

Теми лекційних занять  Змістовний модуль 2 

ТЕМА 5. Докази і доказування в 

адміністративному процесі 

 2 2          

ТЕМА 6. Адміністративний позов: вимоги до 

форми та змісту 

 2 2          

ТЕМА 7. Судовий розгляд адміністративної 

справи 

 2 3          

ТЕМА 8. Судові рішення та порядок їх 

оскарження в адміністративних справах. 

Особливості апеляційного і касаційного 

оскарження 

 2 3          

Разом за ЗМ 2  8 10          

Усього годин   16 20          

 

 

5.3. Зміст семінарських завдань 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Поняття і завдання адміністративного судочинства в Україні 2 

2.  Засади (принципи) адміністративного судочинства 2 

3.  Система адміністративних судів. Адміністративна юрисдикція 

(підсудність) 

2 

4.  Учасники адміністративного процесу 2 

5.  Докази і доказування в адміністративному процесі 2 

6.  Адміністративний позов: вимоги до форми та змісту 2 

7.  Судовий розгляд адміністративної справи 2 

8.  Судові рішення та порядок їх оскарження в адміністративних 

справах. Особливості апеляційного і касаційного оскарження 

2 

 Разом 16 

 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю. Формами поточного контролю є: усне, письмове опитування, 

тестування, розв’язування ситуаційних задач, практичні роботи, контрольні роботи. 

Форма підсумкового контролю: ____________.  

Засоби оцінювання. Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання є: 

-  контрольні роботи; 

-  тести; 

-  презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

-  студентські презентації та виступи на наукових заходах. 

 

 

 



Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Розподіл балів з навчальної дисципліни 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання  

(аудиторна та самостійна робота) 

Кількість 

балів 

(екзамен) 

Сумарна  

к-ть балів  

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

30 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

        

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів. 

 

7. Рекомендована література 

Основна: 

1. Конституція України 

2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. (зі змінами) 

3. Господарсько-процесуальний кодекс 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України 

5. Цивільний процесуальний кодекс України 

6. Закон України «Про Конституційний Суд України» // Відомості Верховної Ради  

України. – 2017 

7. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» 

8. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з  

прав людини» від 23 лютого 2006р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 

30.. – Ст.260. 

9. Закон України «Про доступ судових рішень» від 22 грудня 2005 р.// Урядовий кур’єр. 

– 18 квітня 2006 р. 

10. Адміністративне судочинство: підручник / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. – К. : Істина, 

2011. – 304 с. 

11. Адміністративне судочинство України: Підручник / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. 

Н. Панченко, В. Б. Авер'янов [та ін.]; За заг. ред. О. М. Пасенюка. — К.: Юрінком 

Інтер, 2009. 

12. Административное право зарубежных стран: Учебник /Под ред. А.Н. Козырина и М.А. 

Шматовой. – М.: Спартак, 2003. 

13. Адміністртаивний процес: загальна частина (Федеративна Республіка Німеччини, 

Україна): Наук.-практ.посібник /Манн Томас, Мельник Р., Бевзенко В., Комзюк А.; 

пер.та адапт.з нім. Мельник Р.; за заг.ред.Бевзенка В. – К.: алеута, 2013. – 308 с. 

14. Адміністративний процес України: Навч. посіб. / А.Т. Комзюк, В.М. Бевзенко, Р.С. 

Сума балів  Оцінка  ЕСТS оцінка за національною шкалою 

екзамен залік 

90-100 A відмінно відмінно 

82-89 B 
добре добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 
незадовільно незадовільно 

1-34 F 



Мельник/. – К.: Прецедент, 2007. – 531с. 

 

Допоміжна: 

1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. 

Загальна частина / Ред.колегія: В.Б. Авер’янов (голова) та ін. – К.: Вид-во “Юридична 

думка”, 2004. – Гл. 23. 

2. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 2. 

Особлива частина / Ред.колегія: В.Б. Авер’янов (голова) та ін. – К.: Вид-во “Юридична 

думка”, 2005. – Гл.38. 

3. Адміністративне процесуальне право України: навчально-методичний посібник / І.О. 

Картузова, Д.А Козачук, А.Ю. Осадчий, Г.М. Сарибаєва. – Одеса: Фенікс, 2016. – 400 

с. 

4. Адміністративне судочинство в Україні: теорія, правове регулювання, практика. 

Монографія /За заг.ред.С.В.Ківалова, Л.Р.Білої-Тіунової. – Одеса: Фенікс, 2013. – 392с. 

5. Адміністративне судочинство: навч.посіб. / І.М. Балакарєва, І.В. Бойко, Я.С. Зеленська 

та ін..; за аг. ред.. Н.Б. Писаренко.- Х.: Право, 2016. – 312с. 

6. Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / 

Авториупорядники І.Б.Коліушко, Р.О. Куйбіда. – К.: Факт, 2003. 

7. Адміністративний процес: загальна частина (ФРН, України) /Манн Т., Мельник Р., 

Бевзенко В., Комзюк А../: Науково-практичний посібник. (за аг. ред.. Бевзенка В.). – 

К., 2013. 

8. Актуальні проблеми застосування Цивільного процесуального кодексу та Кодексу 

адміністративного судочинства / Тези доповідей та наукових повідомлень учасників  

науково-практичної конференції (25-26 січня 2007р.). – Харків, 2007. 

9. Бандурка А.М., Тищенко Н.М. Адміністративний процес: Навчальний посібник. – К., 

2001. 

10. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії і практики /За заг. 

ред. Авер’янова В.Б.). - К.: Вид-во «Факт», 2003. – Гл. 2.4., Гл. 4 - 5. 

11. Зеленцов А.Б. Контроль за деятельностью исполнительной власти в зарубежных 

странах: Учеб.пособие. – М., 2002. 

12. Ківалов С.В. Курс адміністративного процесуального права України. Загальна частина 

: підручник / С. В. Ківалов, І. О . Картузова, А. Ю. Осадчий. – Одеса : Фенікс, 2014. – 

342 с. 

13. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар: У 2-х 

т. / За заг. ред. Р.О. Куйбіди. – К.: Книги для бізнесу, 2007. 

15. Куйбіда Р.О. Реформування правосуддя в Україні: стан і перспективи. – К.: Атіка, 

2004. 

16. Кузьменко О.О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія. – К.: 

Атіка, 2005. 

17. Основи адміністративного судочинства / Навч. посібник / За заг.редакцією 

Александрової Н.В., Куйбіди Р.О. – К.: Конус-Ю, 2006. 

18. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. посібник / 

За заг.редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І. – К.: Старий світ, 2006.- 576с. 

19. Пасенюк О. Становлення адміністративної юстиції в Україні та адміністративне право 

// Право України. – 2005. - №7. 

20. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. – 

Чернівці: Рута, 2003. 

21. Перепелюк В.Г. Адміністративне судочинство: проблеми практики. – К.: Конус-Ю, 

272 с. 

22. Педько Ю.С. Становлення адміністративної юстиції України: Монографія. – К.: Ін-т 

держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 208 с. 

23. Проблеми теорії та практики адміністративної юстиції: зб.наук.статей/ Смокович м.І., 



Цуркан М.І., Перепелюк В.Г. та ін.. – К.: Юрінком Інтер, 2012.С.384. 

24. Старилов Ю.Н. Административная юстиция: проблемы теории. – Воронеж: Изд-во 

Ворн-кого ун-та, 1998. 

25. Старилов Ю.Н. Административна юстиция. Теория, история, перспективы. – М., 2001. 

26. Стефанюк В.С. Судовий адміністративний процес. – Харків: «КОНСУМ», 2003. 

27. Чечот Д.М. Административная юстиция (теоретические проблемы). – Л., 1973. 

28. Юшкевич О. Г. Основи адміністратвиного судочинства: навчально-тренінговий 

посібник / О.Г. Юшкевич, Р.С. Мельник. – Х. : НікаНова, 2012. – 266 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Вісник Верховного Суду України [Елект. ресурс.]. – Режим доступу : 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/ 

2. Голос України [Елект. ресурс.]. – Режим доступу : http://www.golos.com.ua/ 

3. Інформаційний центр Міністерства юстиції України [Елект. ресурс.]. – Режим 

доступу : http://www.informjust.kiev.ua/ 

4. Право України [Елект. ресурс.]. – Режим доступу : 

http://pravoua.com.ua/ua/index.php?linkmy=golovna 

5. Правовий експерт [Елект. ресурс.]. – Режим доступу : http://lawexpert.com.ua 

6. Український юридичний портал [Елект. ресурс.]. – Режим доступу : 

http://www.zakoni.com.ua 

7. Український юрист [Елект. ресурс.]. – Режим доступу : http://ukrjurist.com/ 

 

Матеріально-технічне забезпечення 

Аудиторія/Classroom, Google Meet, Zoom, проектор, ноутбук, смартфон, підручники, 

посібники, наукова література, інформаційно-пошукові правові системи, зокрема 

«Законодавство України» тощо  

 

http://ukrjurist.com/

