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1.  Теми семінарських занять  

 

ТЕМА 1. АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ В СИСТЕМІ СУДОВОЇ 

ВЛАДИ В УКРАЇНИ. ЮРИСДИКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ. 

 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

 

1. Загальні положення адміністративного судочинства.  

2. Формування системи адміністративних судів в Україні та її 

сучасний стан.  

3. Поняття судового адміністративного процесу та його структура. 

Завдання та принципи адміністративного судочинства.  

4. Завдання та принципи адміністративного судочинства. 

5. Особливості та види юрисдикції адміністративних судів. 

6. Підсудність адміністративних справ та її види. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

"адміністративна юстиція", "адміністративне судочинство", "права людини та 

громадянина", "свободи людини та громадянина", "адміністративний суд", 

"європейські стандарти", "адміністративна юрисдикція", "юрисдикція 

адміністративних судів". 

 

Рекомендована література до Теми 1:  

1. Бандурка О. М. Адміністративний процес : підручник [для вищих навч. 

закл.] / О. М. Бандурка, М. М. Тищенко. – К. : Літера ЛТД, 2002. – 228 с. 

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

автори-упорядники І. Б. Коліушко, Р. О. Куйбіда. – К. : Факт, 2003. – 536 

с. 

3. Колпаков В. К. Адміністративне право України : підручник / В. К. 

Колпаков, О. В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.  

4. Адміністративне право України : підручник / [Ю. П. Битяк, В. М. 

Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.] ; за ред. Ю. П. Битяка. – К. : Юрінком 

Інтер, 2005. – 544 с. 

5. Адміністративне право України : академічний курс : підручник : у 2 т. / 

ред. колегія : В. Б. Авер’янов та ін. – К. : Юридична думка, 2007. – Т. 1 : 

Загальна частина. – 592 с.  

6. Адміністративне процесуальне (судове) право України : підруч. / за заг. 

ред. С. В. Ківалова. – О. : Юридична література, 2007. – 312 с.  

7. Кузьменко О О. В. Адміністративно-процесуальне право України : 

підручник / О. В. Кузьменко, Т. О. Гуржій. – К. : Атака, 2008. – 416 с. 

8. Адміністративне судочинство України : під ручник / О.М.Пасенюк (кер. 

авт. кол.), О.Н.Пан- ченко, В.Б.Авер’янов [та ін.] ; за заг. ред. О.М.Па 

сенюка. — К. : Юрінком Інтер, 2009. — 672 с. 



 

  

9. Адміністративне право : підручник / [Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.),  В. М. 

Гаращук,  В. В.  Богуцький  та  ін.]  ;  за  заг.  ред. П. Битяка, В. М. 

Гаращука, В. В. Зуй. – Х. : Право, 2010. – 624 с.  

 

ТЕМА 2. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА. СУБ'ЄКТИ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА. 

 

Семінарське заняття № 2 – 2 год. 

 

План 

 

1. Юрисдикція адміністративних судів, її розмежування з 

юрисдикцією загальних судів щодо розгляду цивільних справ, господарських 

судів, Конституційного Суду України. 

2. Поняття адміністративного судочинства та його завдання. 

3. Строки в адміністративному судочинстві. 

4. Організація адміністративного судочинства. 

5. Суб'єкти та учасники адміністративного судочинства.  

6. Форми процесуальних дій у судовому адміністративному процесі.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

"адміністративне судочинство", "адміністративний суд", "судова система в 

Україні", "Міністерство внутрішніх справ", "учасник адміністративного 

судочинства", "суб'єкт адміністративного судочинства", "суб’єкт владних 

повноважень", "сторони процесу", "позивач", "відповідач". 

 

Рекомендована література до Теми 2:  
1. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник. - 

К.: Атіка, 2007. - 624 с. 

2. Голосніченко І. П. Адміністративний процес : навчальний посібник /  [І. 

П. Голосніченко,  М. Ф. Стахурський]  ;  за  заг.  ред.П. Голосніченка. – К. 

: ГАН, 2003. – 256 с. 

3. Основи адміністративного судочинства в Україні. (навчальний посібник 

для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. ред. 

Александрової Н.В., Куйбіди Р.О., -К.: Конус-Ю, 2006. -256 с. 

4. Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство: Навчальний 

посібник / За заг.ред. Т.О. Коломієць, Г.Ю. Гулєвської. — К.:Істина, 2007. 

— 152 с. 

5. Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. Адміністративний процес 

України: Навч. посіб. — К.: Прецедент, 2007. — 531 с. 

6. Кодекс адміністративного судочинства України : науково-практичний 

коментар : у 2 т. / за заг. ред. Р. О. Куйбіди. – К. : Книга для бізнесу, 2007. 

– Т. 1. – 2007. – 552 с.  



 

  

7. Комзюк А. Т. Адміністративний процес України : навчальний посібник / 

А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник. – К. : Прецедент, 2007. – 

613 с. 

8.  Демський Е. Ф. Адміністративно-процесуальне право України : навч. 

посіб. / Е. Ф. Демський. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 496 с. 

9. Кодекс адміністративного судочинства України в схемах : [Р. С. Мельник, 

В. М. Бевзенко, Г. О. Пономаренко та ін.] ; за ред. Т. Комзюка. – Х. : 

Юстініан, 2008. – 654 с.  

10. Адміністративне процесуальне право : навч. посіб. / Т. П. Мінка, С. М. 

Алфьоров, О. М. Обушенко та ін. ; за заг. ред. Т. П. Мінки. – 

Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2013. – 368 с. 

11. Адміністративне судочинство :  навчальний посібник /  за заг. ред.  проф. 

О. П. Рябченко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. 

Каразіна, 2014. – 304 с. 

 

3. Критерії оцінювання аудиторної роботи слухачів на практичних 

(семінарських) заняттях 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства в сфері 
адміністративної юрисдикції, теорії та правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння в сфері адміністративної діяльності 
Національної поліції; всі передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в 
повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на 
знанні чинного законодавства в сфері адміністративної юрисдикції, теорії та 
правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння в сфері адміністративної діяльності Національної поліції мають поверхневий 
характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння в сфері адміністративної 
діяльності Національної поліції сформовані недостатньо; більшість навчальних 
завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують 
подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 


