
ПЗВО «КАРПАТСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ АВГУСТИНА ВОЛОШИНА» 

 

Кафедра правознавства та канонічного права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Адміністративне судочинство 

 

Освітня програма Право 

 

Спеціальність 081 Право 

 

Галузь знань 08 Право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри 

Протокол № 1 від 29 серпня 2019 р.   

 

 

 

 

 

 

 

м. Ужгород – 2019 



 
1. Анотація до навчальної дисципліни 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є однойменна галузь права, а також  

нормативно-правові акти, які регламентують питання діяльності органів виконавчої влади 

та адміністративного суду, процедуру адміністративного та судового захисту прав у сфері 

публічних правовідносин, їх тлумачення та механізми реалізації, науково-теоретичні 

дослідження у цій сфері. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Адміністративні провадження. 

2. Адміністративне судочинство. 

     Навчальна дисципліна «Адміністративне судочинство» вивчається разом із іншими 

процесуальними галузями права. Вона є теоретичною основою для забезпечення набуття 

слухачами навчального курсу інтегрованих, поглиблених та системно упорядкованих 

знань щодо особливостей здійснення адміністративного судочинства як гарантії судового 

захисту прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб у сфері публічно-

правових відносин. 

      Основними джерелами цієї галузі права виступають Кодекс адміністративного 

судочинства України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Митний 

кодекс України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про звернення 

громадян», Закон України «Про судоустрій і статус суддів», Закон України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», Закон України «Про судовий збір», Закон України 

«Про виконавче провадження», Закон України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини» та ряд інших законів і підзаконних актів. 

      Адміністративно-процесуальне законодавство України має динамічний характер 

розвитку, що впливає на зміст та структуру процесуальних галузей права. Треба 

відзначити, що за період української незалежності було прийнято велику кількість законів 

та підзаконних актів, якими урегульовано значну кількість процесуальних відносин та 

адміністративно-правових конфліктів, котрі виникали в сфері публічного управління. 

Прийняття Кодексу адміністративного судочинства 6.07.2005 року стало поштовхом до 

принципово нового викладання адміністративного процесу у юридичних навчальних 

закладах України та впливає на зміст адміністративно-процесуальної науки, становлення 

якої відбувається понад п’ятдесят років і не знайшло свого кінцевого єдиного підходу до 

розуміння процесуальних проблем і сьогодні. 

Вивчення навчальної дисципліни сприяє розумінню місця судового захисту прав 

суб’єктів громадянського суспільства у розбудові правової, демократичної держави, 

адаптації існуючих в Україні моделі і процедур діяльності суб’єктів публічного 

адміністрування до європейських норм і стандартів, їхньої ролі у забезпеченні 

ефективного функціонування управлінських механізмів. Окреслене коло питань є 

важливим для засвоєння та набуття практичних навичок студентами, що навчаються за 

спеціальністю «Право». 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Адміністративне судочинство» є розкриття 

змісту основних положень теорії адміністративної юстиції, відповідного правового 

регулювання і практики, пов’язаної з таким регулюванням. 

Основними цілями вивчення дисципліни «Адміністративне судочинство» є формування 

у студентів правового світогляду та мислення, оволодіння студентами сучасними 

знаннями з метою формування і розвитку їх професійної компетенції у сфері 

адміністративного судочинства, отримання необхідного обсягу теоретичних правових 

знань, набуття практичних навиків правозастосування, складення процесуальних 

документів, ознайомлення студентів 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. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні: 

знати : 

✓ характеристику адміністративного процесуального права як галузі права   
✓ поняття, принципи і завдання адміністративного судочинства;   
✓ джерела адміністративного процесуального права;   
✓ юрисдикцію адміністративних судів;  
✓ підсудність справ адміністративним судам та її види;  

✓ адміністративно-процесуальний статус учасників адміністративного процесу;   
✓ вимоги щодо адміністративного позову та способи забезпечення позову;   
✓ докази і порядок доказування в адміністративних справах, способи забезпечення 

доказів;   
✓ види судових витрат у адміністративному судочинстві; 

✓ стадії судового розгляду;  

✓ види судових рішень в адміністративних справах;  

✓ порядок ухвалення судових рішень;  

✓ підстави та порядок перегляду судових рішень;  

✓ порядок виконання судових рішень; 

✓ можливість використання альтернативних способів вирішення адміністративних 

спорів;  
      вміти : 

✓ застосовувати понятійно-категоріальний апарат, нормативно-правову лексику і 
спеціальну термінологію адміністративного процесуального права; 

✓ аргументовано висловити свою правову позицію з використанням посилань на 
нормативні акти, судову практику, наукові джерела;   

✓ всебічно і глибоко аналізувати запропоновані спірні ситуації;   
✓ складати проекти процесуальних документів; 
✓ застосовувати на практиці та надавати роз’яснення з питань звернення за захистом 

до адміністративного суду; 
✓ характеризувати рішення, дії та бездіяльність суб’єктів владних повноважень як 

предмет оскарження до адміністративних судів; 
✓ визначати можливість використання альтернативних способів вирішення 

адміністративних спорів; 
✓ давати критичну оцінку судовим рішенням та рішенням суб’єктів владних 

повноважень; 
✓ налагоджувати конфлікти, які виникають в адміністративному процесі між його 

учасниками; 
✓ працювати в команді працівників органів державної влади, адміністративних судів, 

адвокатських об’єднань; 
✓ логічно і критично мислити, самостійно приймати рішення в адміністративному 

процесі. 

4. Організація навчання  

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 40 

семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 

20 

самостійна робота 120 

Ознаки курсу 



Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

8 081 Право 4 Нормативний 

Тематика курсу 

Тема  кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 
Модуль І. Адміністративні провадження 

Тема № 1. Адміністративно-процесуальне право як галузь 

права. 

2 - 6 

Тема № 2. Загальна характеристика адміністративних 

проваджень. 

2 - 4 

Тема № 3. Провадження у сфері управління. 2 - 4 

Тема № 4. Провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

2 2 6 

Тема № 5. Адміністративний (позасудовий) порядок 

захисту прав у сфері публічно-правових відносин. 

2 2 6 

Модуль ІІ. Адміністративне судочинство 

Тема № 6. Адміністративна юрисдикція та підсудність 

адміністративних справ. 

2 - 8 

Тема № 7. Суб’єкти адміністративного судочинства. 2 - 8 

Тема № 8. Докази та доказування в адміністративному 

процесі. 

2 - 8 

Тема № 9. Судові витрати. 2 2 6 

Тема № 10. Заходи процесуального примусу в 

адміністративному судочинстві. 

2 - 6 

Тема № 11. Адміністративний позов.  Процесуальна 

форма розгляду адміністративних справ. Розгляд 

адміністративної справи в суді І інстанції. 

2 2 8 

Тема № 12. Апеляційне провадження. 3 2 6 

Тема № 13. Касаційне провадження. 3 2 6 

Тема № 14. Перегляд судових рішень за нововиявленими 

або виключними обставинами. 

3 2 10 

Тема № 15. Особливості провадження в окремих 

категоріях адміністративних справ. 

3 

 

2 10 

Тема № 16. Виконання судових рішень в 

адміністративних справах. 

3 

 

2 8 

Тема № 17. Застосування європейських стандартів 

здійснення правосуддя у адміністративному судочинстві. 

3 2 10 

Всього 40 20 120 

5. Політика курсу 

Письмові роботи: 

Планується виконання студентами обов’язкових та додаткових декількох видів 

письмових робіт: обов’язкової письмової контрольної роботи, письмових тестових завдань 

за темами. 

Академічна доброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, 

усвідомлюючи наслідки її порушення. 

Відвідування занять 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і практичні заняття курсу.  



Пропуски семінарських (практичних, лабораторних) занять відпрацьовуються в 

обов’язковому порядку.  

8. Рекомендована література 

      1. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник. / За ред. О. В. Кузьменко. 

К.: Атіка, 2007. 416 с. 

2. Адміністративне процесуальне право: Навч. посібник / За заг. ред. Т. П. Мінки.  Дніпро: 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 320 с. 

3. Адміністративне судочинство: навч. посіб. / І. М. Балакарєва, І. В. Бойко, Я. С. Зелінська 

та ін.; за заг. ред. Н. Б. Писаренко. Харків: Право, 2016. 312 с.  

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

монографія / За заг. ред. С. В. Ківалова, Л. Р. Білої-Тіунової; Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.” 

Одеса: Фенікс, 2013. 392 с.  

5. Адміністративне судочинство України: підручник / О. М. Пасенюк, О. Н. Панченко, В. 

Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. Київ: Юрінком Інтер, 2009. 672 с.  
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