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1. Опис навчальної дисципліни 

Згідно з навчальним планом на 2019–2020 навчальний рік, на вивчення 

дисципліни «Адміністративний процес» для денної форми навчання виділено 

всього 120 академічних годин (4 кредити ЕCTS), у т .ч. аудиторних – 64 

години (лекції – 32, практичні заняття – 32), самостійна робота студентів – 56 

годин. 

Опис навчальної дисципліни за показниками та формами навчання наведено 

в таблиці:  

 
  

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

_081 ПРАВО 
(шифр і назва) 

Вільного вибору студентів 

  

               

Модулів – 2 

Спеціальність: 081 «Право» 

_____________________ 

  

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 3-й 4-й 

  Семестр 

Загальна кількість годин – 

120 

5-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 7 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

____________________ 

Бакалавр 

14 год.  16 год.  

Практичні, семінарські 

32 год. 4 год. 

Самостійна робота 

56 год. 90 год. 

        

           

Вид контролю: 

іспит іспит 
        

  

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): 

для денної форми навчання – 25% 

для заочної форми навчання – 75% 

                
Метою вивчення навчальної дисципліни «Адміністративний процес» є  комплексна 

підготовка студентів з метою формування і розвитку їх професійної компетенції у сфері 

адміністративного судочинства, спрямована на отримання необхідного обсягу 

теоретичних правових знань та  практикою застосування адміністративними судами 

законодавства та інших джерел адміністративного процесуального права України.   



                                                                                                                 

2. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  
  

Навчальна дисципліна «Адміністративний процес» базується на 

знаннях таких дисциплін, як «Теорія держави та права», «Конституційне 

право», «Організація судових та правоохоронних органів», «Адміністративне 

право» 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 
Символ результатів навчання 

за спеціальністю «Право» 
відповідно до освітньо-

професійної програми 

  
Результати навчання з дисципліни 

РН 1 
РН 1. Визначати вагомість та переконливість аргументів в процесі 

оцінки умов та обставин за яких звертаються до 
адміністративного суду 

РН 3 
РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел адміністративно-процесуального права. 

РН 4 
РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження під час збору 

та оцінки доказів у адміністративному судочинстві. 

РН 5 РН 5. Давати короткий висновок щодо специфіки прав та 

обов’язків учасників судового провадження. 

РН 6 
РН 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи 

проблеми, які виникають під час розгляду справи.  

РН 8 
РН 8.  Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

повного та всебічного  встановлення  обставин, які мають 
значення для справи.  

РН 11 РН11. Володіти базовими навичками риторики. 

РН 17 
РН17. Працювати в групі, під розв’язання ситуативних завдань, 

формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

РН 21 
РН 21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати 

обґрунтовані правові висновки. 

РН 22 
РН 22.   Готувати проекти необхідних актів застосування права 
відповідно до правового висновку зробленого у різних правових 

ситуаціях.            

РН 23 
РН 23.  Надавати консультації щодо можливих способів захисту 
прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.  



                                                                                                                 

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС» 

 

Змістовий модуль 1.  Принципи та система адміністративного 

судочинства 

Тема 1.  Поняття і завдання адміністративного судочинства в Україні 

Тема 2.  Принципи адміністративного судочинства 

Тема 3. Система адміністративних судів. Адміністративна юрисдикція. 

Підсудність адміністративних справ  

Тема 4.  Учасники адміністративного процесу 

Змістовний модуль 2.  Провадження в адміністративному 

судочинстві 

Тема 5. Докази і доказування в адміністративному процесі  

Тема 6.  Адміністративний позов 

Тема 7. Судовий розгляд адміністративної справи 

Тема 8.  Судові рішення та порядок їх оскарження в адміністративних 

справах 

                                                          

  



                                                                                                                 

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви 

змістових 

модулів і 

тем 

Кількість годин 

 

Денна форма Заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усього  у тому числі 

л п лб Інд срс  л п лб інд срс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. 
Тема 1.   4    4   7         14   2    1     11 
Тема 2.   4    4   7          13   2       11 

Тема 3. 
 4    4   7                     

         14 

  2    1     11 

Тема 4.   4    4   7          13   2      11 

Разом 

модуль 1 

  16  16   28          54   8 2       44 

Змістовий модуль 2. 

Тема 5.    4   4   7        14  2          12 

Тема 6.     4    4   7        14   2    1         11 

Тема 7.     4    4   7        14   2    1         11 

Тема 8.    4    4   7        14   2          12 

Разом 

модуль 2 

 16  16   28        56  8    2         46 

            Іспит 8 год., консультація 2 год.            

Усього 

годин 
120  32  32   56     120 16 4             90 

 

Примітка: л – лекції, п – практичні заняття, лб–лабораторно-практичні заняття; інд – 

індивідуальні завдання, СРС – самостійна робота студентів. 

 



                                                                                                                 

 

6. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 
6.1. Лекції 

Тема і зміст лекції К-ть 

годин 

Змістовий модуль 1. Принципи та система адміністративного судочинства  

Тема 1.  Поняття і завдання адміністративного судочинства в Україні   
 Поняття, предмет, метод і система адміністративного процесуального права. 

Джерела адміністративного процесуального права.  
Завдання адміністративного судочинства.  
Співвідношення адміністративного процесу з іншими видами судового 

процесу. Особливості і винятковість конституційної  юрисдикції. Відмінність 
адміністративного судочинства від цивільного і господарського судочинства. 

4 

Тема 2.  Принципи адміністративного судочинства 

Поняття та значення принципів адміністративного судочинства.  

Система принципів адміністративного судочинства (конституційні, 

загально-правові і спеціальні принципи). Характеристика принципів 

адміністративного судочинства.                

4 

Тема 3.  Система адміністративних судів. Адміністративна юрисдикція. 

Підсудність адміністративних справ  
Система та структура адміністративних судів в Україні. Правове становище 

суду в адміністративному процесі. 
Загальна характеристика структури публічно-правового спору, як предмету 

юрисдикції адміністративних судів. Суб’єкт владних повноважень як учасник 

публічно-правового спору. 
Види публічно-правових спорів, які належать до юрисдикції адміністративних 

судів.   

4 

Тема 4.  Учасники адміністративного процесу 
Поняття “учасник адміністративного процесу”, їх види. Види учасників 

адміністративного процесу. Особи, які беруть участь у справі (учасники 

адміністративного процесу, які захищають свої суб’єктивні права та законні інтереси): 
сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб, особи, яким законом надано 

право захищати права, свободи та інші інтереси осіб у суді. Інші учасники 

адміністративного процесу (учасники адміністративного процесу, які сприяють 
вирішенню адміністративної справи в суд). Права і обов’язки. Обмеження допиту 

особи як свідка у справі. 

4 

Разом за змістовий модуль 1 16 

Змістовий модуль 2.  Провадження в адміністративному судочинстві 

Тема 5.  Докази і доказування в адміністративному процесі  
       Поняття доказу і доказування в адміністративному процесі. Характерні види 

доказів. 
 Завдання судового доказування. Способи збирання доказів та їх процесуальні 

джерела. Правила про належність і допустимість доказів. Засоби доказування. 
Предмет, межі і суб’єкти доказування в адміністративному процесі. Підстави для 

звільнення від доказування. Забезпечення доказів та види способів забезпечення. Заява 

про забезпечення доказів та порядок її розгляду.             

4 

Тема 6.  Адміністративний позов 
Поняття адміністративного позову. Форма і зміст адміністративного позову. 

Елементи адміністративного позову. Види адміністративних позовів. Вимоги до 

позовної заяви. Право на адміністративний позов. Об’єднання і роз’єднання 
адміністративних позовів. Захист відповідача від адміністративного позову: відзив на 

позовну заяву. Відповідь на відзив. Заперечення. Заперечення третьої особи. 

Забезпечення адміністративного позову. 

4 



                                                                                                                 

Тема 7.  Судовий розгляд адміністративної справи 
Підготовче провадження. Підготовка справи до судового розгляду. Попереднє 

судове засідання. Примирення сторін під час підготовчого провадження. Судові 

рішення за наслідками підготовчого провадження. Розгляд адміністративної справи у 

судовому засіданні. Основні стадії судового розгляду адміністративної справи. 

4 

Тема 8. Судові рішення та порядок їх оскарження в адміністративних 

справах 
Поняття та види судових рішень в адміністративних справах. Законність і 

обґрунтованість судового рішення.  Порядок ухвалення судових рішень, їх форма.  

Повноваження суду при вирішенні справи. Залишення позовної заяви без розгляду. 

Зупинення та поновлення провадження у справі. Закриття провадження у справі. Зміст 
рішення і ухвали. Окремі ухвали суду. Додаткове судове рішення. Роз'яснення 

судового рішення. 

      4 

Разом за змістовий модуль 2 16 

Всього 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             



                                                                                                                 

6.2. Практичні заняття 

 
Тема і зміст практичного заняття К-ть 

годин 

Змістовий модуль 1. Принципи та система адміністративного судочинства 

Тема 1.  Поняття і завдання адміністративного судочинства в Україні 4 

Тема 2. Принципи адміністративного судочинства 4 

Тема 3.  Система адміністративних судів. Адміністративна юрисдикція. 

Підсудність адміністративних справ  

4 

Тема 4.  Учасники адміністративного процесу 4 

Разом за змістовий модуль 1 16 

Змістовий модуль 2.  Провадження в адміністративному судочинстві 

Тема 5.  Докази і доказування в адміністративному процесі  4 

Тема 6. Адміністративний позов 4 

Тема 7.  Судовий розгляд адміністративної справи                                              4 

Тема 8. Судові рішення та порядок їх оскарження в адміністративних 

справах 

4 

Разом за змістовий модуль 2 16 

Всього 32 

 

 

 

                     



                                                                                                                 

6.3. Самостійна робота 

 
   №                               Назва теми К-ть год. 

1  Поняття адміністративно-процесуального права: генезис, базові характерис-

тики                                                             
4 

2 Норми адміністративно-процесуального права 4 

3 Адміністративно-процесуальні правовідносини  4 

4 Процесуальні строки  4 

5 Заходи процесуального примусу в адміністративному процесі  5 

6 Судові витрати  5 

7 Розгляд справ, що виникають з податкових правовідносин  5 

8 Розгляд справ, пов’язаних зі спорами щодо проходження публічної служби  5 

9 Розгляд справ, що виникають з правовідносин у сфері національної безпеки і 
оборони 

  5 

10 Розгляд справ з правовідносин, що виникають за участю митних органів    5 

11  Особливості провадження у справах щодо усунення обмежень у реалізації 

права на мирні зібрання 
   5 

12 Особливості провадження у справах, пов’язаних з виборчим процесом чи 

процесом референдуму 
   5 

 Разом    56 

                 

 

 
                                                                                           
 

Примітка: У розрахунку годин на виконання самостійної роботи передбачено час на 

виконання індивідуальних завдань 

 



                                                                                                                 

6.4. Орієнтовна тематика індивідуальних  

та групових завдань 

 

1. Студент філологічного факультету університету О. Петренко звернувся до 

міського військового комісаріату за місцем знаходження гуртожитку із проханням 

поставити його на військовий облік у зв’язку з переїздом на навчання до міста. Одночасно 

подав посвідчення про приписку з відміткою про зняття з військового обліку за 

попереднім місцем проживання. Відповідальний службовець комісаріату відмовився 

ставити його на військовий облік, оскільки О. Петренко не надав довідки з університету, 

що він дійсно є студентом і має право на забезпечення гуртожитком. В університеті 

відповіли, що таку довідку О. Петренку зможуть видати лише через два тижні, коли з 

відпустки вийде працівник, що відповідає за ведення обліку студентів.  

О.  Петренко оскаржив бездіяльність міського військового комісаріату до 

адміністративного суду щодо невзяття його на військовий облік, оскільки внаслідок такої 

бездіяльності з'являються підстави для притягнення О.Петренка до адміністративної 

відповідальності за порушення правил військового обліку (стаття 210 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення). Крім того, за відсутності відповідного запису у 

посвідченні про приписку він не зможе звернутися до паспортного столу для реєстрації 

свого нового місця проживання. 

Суд, розглянувши адміністративний позов, відмовив у його задоволенні, зіславшись на те, 

що жодного права О. Петренка військовий комісаріат не порушив, адже стати на 

військовий облік є обов'язком, а не правом призовника. 

Чи допустив військовий комісаріат порушення прав, свобод чи інтересів О. 

Петренка? Чи може суд надавати захист інтересам особи? Чи правильне рішення 

ухвалив суд?   

 2. Мешканець села Петриківці фермер Іван Колодій звернувся до Петриківської 

сільської ради із заявою про надання йому в короткострокову оренду земельної ділянки 

для вирощування нового сорту соняшника (1 га), яка би прилягала до земель, що є у його 

власності. Сільська рада розглянула заяву І. Колодія і прийняла рішення про надання йому 

в оренду земельної ділянки розміром 1 га, прилеглої до сільськогосподарських угідь 

І.Колодія з південної сторони. Зазначена земельна ділянка раніше належала іншому 

користувачеві, з яким сільська рада розірвала договір довгострокової оренди через 

нецільове її використання. 

І. Колодій звернувся до районного суду з адміністративним позовом, у якому 

оскаржив рішення сільської ради. Позов він обґрунтовував тим, що попередній 

користувач земельної ділянки використовував її для зберігання   отрутохімікатів. Значна 

частина хімікатів зберігалася протягом тривалого часу під відкритим небом, тому земля 

зазнала значного забруднення і стала малопридатною для вирощування 

сільськогосподарських культур. 

Суд, розглянувши справу, прийняв постанову, якою у задоволенні позову відмовив. 

Основним мотивом стало те, що сільська рада прийняла своє рішення відповідно до 

закону, адже прохання І. Колодія про виділення земельної ділянки для вирощування 

соняшника було повністю задоволено, а земельна ділянка, згідно з даними державного 

земельного кадастру, належить до земель сільськогосподарського призначення, тому суд 

не взяв до уваги посилання позивача на те, що вона є малопридатною для ведення 

сільського господарства. 

Чи допустила порушення сільська рада прав, свобод та інтересів І. Колодія? Чи 

врахував суд завдання адміністративного судочинства, відмовляючи у задоволенні 

позову?   

3. 75-річний пенсіонер звернувся до адміністративного суду зі скаргою на рішення 

територіального органу Пенсійного фонду України про відмову у збільшенні розміру 

пенсії. У скарзі пенсіонер виклав усі відомості, які вимагає КАСУ для позовної заяви. Але 



                                                                                                                 

адміністративний суд залишив скаргу без руху і направив її для усунення недоліків у 

зв'язку з тим, що формою звернення до адміністративного суду має бути позовна заява, а 

не скарга. 

Чи правильно вчинив адміністративний суд? Чи допустив суд порушення принципів 

адміністративного судочинства? Чи можна оскаржити ухвалу суду про залишення 

скарги без руху в апеляційному порядку? Чи доцільно це робити у наведеній ситуації?   

4. Поліна Савченко звернулася до районного суду з позовом про скасування рішення 

виконавчого комітету сільської ради від 5 квітня 2006 р., за яким по вул. Новій, буд. № 45 

було встановлено межу між її земельною ділянкою і ділянкою буд. № 47 на відстані 0,55 

м. від її будівлі (хоча раніше вона дорівнювала 1м.) і загальна площа земельної ділянки 

зменшилась на 14,7кв.м. Спір з приводу користування земельною ділянкою виконком 

сільради вирішував за зверненням самої П. Савченко, яка вважала, що її частину ділянки 

сусід В. Петренко захопив самовільно. Районний суд відмовив П. Савченко у відкритті 

провадження в адміністративній справі, посилаючись на те, що справу не належить 

розглядати в порядку адміністративного судочинства. Чи правильною є відмова суду? 

5. 16-річний  Петро Заїка перед тим, як одержувати  паспорт,  звернувся до  міського 

відділу реєстрації актів цивільного стану із заявою про зміну прізвища із «Заїка» на 

«Зайка», оскільки дуже комплексував з приводу свого прізвища. Відділ реєстрації актів 

цивільного стану відмовив йому, мотивуючи це тим, що П. Заїка не сплатив державного 

мита і не подав довідки з органів внутрішніх справ про те, що він не перебуває у розшуку і 

щодо нього не ведеться слідство. 

П. Заїка не погодився з такою відмовою і звернувся до адміністративного суду з 

позовом про зобов'язання відділу реєстрації актів цивільного стану змінити його прізвище. 

Адміністративний суд повернув позовну заяву у зв'язку з тим, що П. Заїка не має 

адміністративної процесуальної дієздатності, оскільки не досяг повноліття. 

Чи належить справу розглядати за правилами адміністративного судочинства? Чи 

правильно вчинив суд, повернувши позовну заяву П. Заїки?   

6. Андрій Онищенко був членом гаражно-будівельного кооперативу „Зоря” уже 

близько двадцяти років. На території кооперативу знаходиться його гараж, а земля, на якій 

розташований гараж, належить йому на праві власності. Так як кооператив не допомагав в 

обслуговуванні гаража, території біля нього, та оскільки земля належала А. Онищенку на 

праві власності, то він виявив бажання вийти з кооперативу. А. Онищенко неодноразово 

звертався з проханням до правління кооперативу, до загальних зборів, щоб вийти з 

кооперативу, однак реакції не було. Після цього він перестав сплачувати членські внески. 

         Оскільки А. Онищенко протягом року не сплачував членські внески, керівництво 

кооперативу надіслало йому рішення зборів кооперативу, де зазначалося, що через 

несплату членських внесків його виключено з кооперативу і покладено на нього обов'язок 

сплатити членські внески за дванадцять місяців у розмірі 5000 грн. з урахуванням пені 

(тобто за період поки він ще був членом кооперативу). 

         Чи потрібно А. Онищенкові звертатися до адміністративного суду за захистом 

своїх інтересів? Порадьте А. Онищенкові, як можна захистити його інтереси. 

7. Виконавчий комітет міської ради прийняв рішення про знесення старого 

житлового будинку, що знаходився у комунальній власності, для будівництва на його 

місці нового. Мешканцям будинку запропоновано тимчасово перебратися до своїх родичів 

або знайомих - до того часу, поки їм не буде надано  іншого житла.  Відповідний договір  

про знесення  будинку було укладено з будівельною організацією. 

Мешканці будинку звернулися до міськрайонного суду з позовом про незаконність 

такого рішення і його скасування, посилаючись на те, що їх позбавлено права на житло. 

Одночасно було заявлено клопотання якомога швидше розглянути справу. 

         Які дії повинен вжити адміністративний суд до ухвалення судового рішення у 

справі?   



                                                                                                                 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Під час лекційного курсу застосовуються слайдові презентації у 

програмі Microsoft Office PowerPoint, роздатковий матеріал, дискусійне 

обговорення проблемних питань. 

Практичні заняття проводяться у вигляді семінарів-практикумів з 

виконанням ситуаційних та розрахункових завдань ‒ індивідуальних та в 

групах; конференцій; ділових та рольових ігор. 

 

 

8. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Поточний контроль з предмету «Адміністративний процес» включає 

тематичне оцінювання та модульний контроль. 

Тематичне оцінювання аудиторної та самостійної роботи студентів 

здійснюється на основі отриманих ними поточних оцінок за усні та письмові 

відповіді з предмету, самостійні, практичні та контрольні роботи.  

Поточний контроль за виконанням ІНДЗ здійснюється відповідно до 

графіку виконання завдання. 

Модульний контроль проводиться у формі комп’ютерного тестування.  

Кількість отриманих балів з кожного виду навчальних робіт за різними 

формами поточного контролю виставляється студентам у журнал академічної 

групи та електронний журнал після кожного контрольного заходу. 

Підсумковий контроль навчальної діяльності студентів здійснюється у 

формі заліку за результатами поточного контролю (тематичного оцінювання, 

виконання ІНДЗ та модульного контролю) і не передбачає обов’язкової 

присутності студентів. Результати заліку оприлюднюються в журналі 

академічної групи до початку екзаменаційної сесії. 

 

9. ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Оцінка за лекційне заняття виставляється за активність студента в 

дискусії, якість конспекту. 

Оцінку на практичному занятті студент отримує за виконані 

індивідуальні роботи, командні проекти, зроблені доповіді, презентації, 

реферати, есе, активність під час дискусій.  

Під час модульного та підсумкового контролю засобами оцінювання 

результатів навчання з дисципліни є стандартизовані комп’ютерні тести. 

 

 
                                                                                          



                                                                                                                 

 

10. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Поточний контроль успішності здобувачів вищої освіти здійснюється 

за чотирирівневою шкалою ‒ «2», «З», «4», «5». 

 

Критерії оцінювання результатів навчання 

за чотирирівневою шкалою 
 

Бали Критерії оцінювання 

«Відмінно» Отримують за роботу, в якій повністю і правильно 

виконано завдання. Водночас здобувач вищої освіти має 

продемонструвати вміння аналізувати і оцінювати явища, 

факти і процеси, застосовувати наукові методи для аналізу 

конкретних ситуацій, робити самостійні висновки, на 

основі яких прогнозувати можливий розвиток подій і 

процесів, докладно обґрунтувати свої твердження та 

висновки. 

«Добре» Отримують за роботу, в якій повністю і правильно 

виконано75 % завдань. Водночас здобувач вищої освіти 

виявляє навички аналізувати і оцінювати явища, факти і 

події, робити самостійні висновки, на основі яких 

прогнозувати можливий розвиток подій і процесів та 

докладно обґрунтувати свої твердження та висновки. 

«Задовільно» Отримують за роботу, в якій правильно виконано 60 % 

завдань. При цьому здобувач вищої освіти не виявив 

вміння аналізувати і оцінювати явища, факти та 

недостатньо обґрунтував твердження та висновки, 

недостатньо певно орієнтується у навчальному матеріалі. 

«Незадовільно» Отримують за роботу, в якій виконано менш як 60 % 

завдань. При цьому здобувач вищої освіти демонструє 

невміння аналізувати явища, факти, події, робити 

самостійні висновки та їх обґрунтувати, що свідчить про те, 

що студент не оволодів програмним матеріалом. 

 

Підсумкова оцінка з дисципліни виставляється за 100-бальною шкалою. 

Вона обчислюється як середнє арифметичне значення (САЗ) всіх отриманих 

студентом оцінок з наступним переведенням їх у бали за такою формулою: 

, 

де БПК – бали з поточного контролю; САЗ – середнє арифметичне 

значення усіх отриманих студентом оцінок (з точністю до 0,01); mах ПК – 

максимально можлива кількість балів з поточного контролю. 

Відсутність студента на занятті у формулі приймається як «0». 

 

 



                                                                                                                 

Критерії оцінювання за дворівневою шкалою 

Під час проведення заліку навчальні досягнення студентів оцінюються за 

дворівневою шкалою: зараховано, незараховано. 

Оцінка «зараховано» (60‒100 балів) ставиться студентові, який виявив 

знання основного навчального матеріалу в обсязі, необхідному для 

подальшого навчання і майбутньої роботи за фахом, здатний виконувати 

завдання, передбаченні програмою, ознайомлений з основною 

рекомендованою літературою; під час виконання завдань припускається 

помилок, але демонструє спроможність їх усувати. 

Оцінка «незараховано» (1‒59 балів) ставиться студентові, який допускає 

принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, не може 

продовжити навчання чи розпочати професійну діяльність без додаткових 

занять з відповідної дисципліни. 
 

Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти 
 

За 100-

бальною 

шкалою 

За шкалою 

ECTS 

За національною шкалою 

іспит залік 

90‒100 A Відмінно  

 

 

Зараховано 

82‒89 B Добре 

75‒81 C 

64‒74 D Задовільно 

60‒63 E 

35‒59 FX Незадовільно (незараховано) з можливістю 

повторного складання 

1‒34 F Незадовільно (незараховано) з обов’язковим 

повторним вивченням 

 

Розподіл балів, що присвоюється здобувачам вищої освіти за 

підсумкового контролю «залік» 
 

 

Види робіт 

 

Лекці

ї 

Практичн

і заняття 

Самостій- 

на робота 

Модуль-

ний 

контроль 

 

ІНДЗ 

Загаль-

ний бал 

Максимально 

можлива 

кількість 

балів 

 

10 

 

30 

 

10 

 

40 

 

10 

 

100 

 



                                                                                                                 

 

11. ПЕРЕЛІК НАОЧНИХ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

 

Наочні засоби: 

1. Слайдові презентації у програмі Microsoft Office PowerPoint; 

2. Нормативно-технічна документація. 

3. Зал судових засідань. 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Кодекс адміністративного судочинства України  від 06.07.2005 р., № 

№ 2747-IV / (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, 

ст.446) 

Адміністративне право : підручник / НУ "ЮАУ ім. Ярослава 

Мудрого" ; за заг. ред.: Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй. – 2-ге вид., 

переробл. та допов. – Х. : Право, 2013. – 656 с. 

Адміністративне процесуальне право України : навч.-метод. посіб. / 

I. О. Картузова [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад.". – К. : Фенікс, 2016. – 400 с. 

Адміністративне судочинство : навч. посіб. / за заг. ред. Н. Б. 

Писаренко. – Х. : Право, 2016. – 312 с. 

Адміністративне судочинство України: теорія та практика : 

монографія / Вищ. адмін. суд України ; за заг. ред. О. М. Нечитайла. – К. : 

Компанія "ВАІТЕ", 2015. – 288 с. 

Біла-Тіунова Л. Р. Позов в адміністративному судочинстві: теорія, 

правове регулювання, практика : монографія / Л. Р. Біла-Тіунова, О. В. 

Закаленко ; Нац. ун.т "Одес. юрид. акад.". – О. : Фенікс, 2014. – 188 с. 

Богуцький В. В. Провадження у справах про адміністративні 

правопорушення : навч. посіб. / В. В. Богуцький, В. В. Богуцька, В. В. 

Мартиновський. – 5-те вид., перероб. і допов. – Х. : Юрайт, 2013. – 224 с. 

Х621.074 / Б 73 

Захист в адміністративному процесі : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. 

Руснак. – К. : Центр учб. літ., 2013. – 352 с. 

Калмикова Я. С. Докази та доказування в адміністративному 

судочинстві : монографія / Я. С. Калмикова ; НДІ держ. будівництва та місц. 

самоврядування ; за заг. ред. О. Б. Червякової. – Х. : Фактор, 2014. – 280 с. 

Ківалов С. В. Курс адміністративного процесуального права 

України : підручник. Загальна частина / С. В. Ківалов, І. О. Картузова, А. Ю. 

Осадчий ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О. : Фенікс, 2014. – 342 с. 

Коломоєць Т. О. Внутрішнє переконання судді в адміністративному 

процесі: теоретико-правовий та праксеологічний аспект формуваня : 

монографія / Т. О. Коломоєць, В. О. Немченко. – Херсон : Гельветика, 2013. – 

180 с. 

Колпаков В. К. Теорія і практика адміністративного судочинства : 

монографія / В. К. Колпаков, В. В. Гордєєв. – Чернівці : Місто, 2011. – 384 с. 



                                                                                                                 

Колпаков В. К. Юрисдикція адміністративних судів : монографія : у 

2 кн. / В. К. Колпаков, В. В. Гордєєв. – Х. : Харків юрид., 2011. – 252 с. 

Константий О. В. Проблеми захисту в адміністративному 

судочинстві суб'єктивних прав, свобод і законних інтересів : монографія / О. 

В. Константий ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – К. : Істина, 2015. – 

544 с. 

Костицький M. B. Судово-психологічна експертиза в 

адміністративному процесі : монографія / M. B. Костицький, М. І. Луцький ; 

Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ 

: Видавнича справа, 2017. – 308 с. 

Ліпкан В. А. Сутність та порядок вирішення службових спорів : 

монографія / В. А. Ліпкан, О. Г. Мовчун ; Глобальна орг. союзн. лідерства, 

Аккад. безпеки відкритого суспільства, Акад. наук вищ. освіти України, 

Стратком. – К. : Вид. Ліпкан О.С., 2017. – 312 с. – (Ordo ordinans). 

Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного 

судочинства України / Вищ. адмін. суд України ; за заг. ред. I. X. Темкіжева. 

– 2-ге вид., пероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 720 с. 

Оскарження судових рішень і ухвал в системі адміністративного 

судочинства України: зразки документів, судова практика, актуальне 

законодавство : станом на 23 верес. 2016 р. / упоряд. Н. О. Армаш [та ін.]. – 

К. : Центр учб. літ., 2016. – 272 с. 

Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих 

спеціалізованих судів України в кримінальних та адміністративних 

провадженнях : офіц. текст / упоряд.: С. А. Кузьмін, М. С. Кучеренко. – К. : 

Вид. Паливода А. В., 2015. – 828 с. 

Постанови пленуму, роз'яснення та рекомендації Вищого 

адміністративного суду України / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. літ., 

2013. – 438 с. 

Правові позиції в адміністративному судочинстві України / Вищ. 

адмін. суд України ; упоряд.: М. І. Смокович, В. П. Базов ; за заг. ред. О. М. 

Нечитайло. – Офіц. вид. – К. : Ін Юре, 2015. – 848 с. – (Судова практика). 

Русанова В. Б. Право на оскарження в суді постанови у справі про 

адміністративне правопорушення (сутність, гарантії та порядок реалізації) : 

монографія / В. Б. Русанова ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. 

ред. Н. Б. Писаренко. – Х. : Право, 2016. – 148 с. 

Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення : навч. 

посіб. / Запоріз. нац. ун-т ; ред.: Т. О. Коломоєць, B. К. Колпаков. – К. : 

Юрінком Інтер, 2016. – 544 с. 

Ткачук О. М. Путівник по строках та термінах Кодексу 

адміністративного судочинства України : (із змін., внесеними Законом 

України "Про внесення змін до Господ. процес. кодексу України, Цивіл. 

процес. кодексу України, Кодексу адмін. судочинства України та ін. 

законодав. актів" від 03.10.2017 р.) / О. М. Ткачук. – Х. : Право, 2017. – 68 с. 

Фулей Т. І. Застосування практики Європейського суду з прав 

людини в адміністративному судочинстві : наук.-метод. посіб. для суддів / Т. 



                                                                                                                 

І. Фулей ; ОБСЄ. Координатор проектів в Україні, Верхов. Суд України, Нац. 

шк. суддів України, Вищ. адмін. суд України. – К., 2015. – 128 с. 

  
                                Інформаційні ресурси 

http://www.nbuv.gov.ua – бібліотека ім. В.І. Вернадського 
http://zakon.rada.gov.ua – Верховна Рада України 
http://www.president.gov.ua – Президент України 
http://www.kmu.gov.ua  – Кабінет Міністрів України 
http://www.ccu.gov.ua – Конституційний Суд України 
http://www.scourt.gov.ua –  Верховний Суд України 
http://www.vasu.gov.ua – Вищий адміністративний Суд України 
http://www.minjust.gov.ua – Міністерство юстиції України 
http://www.reyestr.court.gov.ua – Єдиний державний реєстр судових рішень 
http://www.coe.int/t/r/human_rights_court – Європейський Суд з прав людини 
http://www.yurincom.com – Видавництво юридичної літератури 
http://legal.com.ua – Інформаційно-пошукова система по законодавству  

http://www.nbuv.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ccu.gov.ua/
http://www.scourt.gov.ua/
http://www.vasu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.coe.int/t/r/human_rights_court
http://www.yurincom.com/
http://legal.com.ua/

