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ВСТУП 

Вивчення та опанування основних засад різних галузей права – необхідна 

умова життєдіяльності кожного громадянина України. Одною з найбільш 

цікавою та правозастосовною є наука адміністративного процесу. 

Адміністративний процес є галуззю права, положеннями якого регулюється 

система правовідносин, що складаються переважно у сфері реалізації владних 

управлінських функцій органом виконаної влади, органом місцевого 

самоврядування, їх посадовими чи службовими особами, або іншими 

суб’єктами, які здійснюють владні управлінські функції на основі 

законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень. 

Знання положень адміністративного процесуального права вкрай потрібні 

юристам, вони становлять об'єм правової інформованості, глибину юридичних 

знань, рівень юридичного мислення, тобто розуміння вимог законодавця і суті 

правових явищ і процесів, уміння аналізувати, зіставляти їх з вимогами 

законодавця і робити на основі цього правильні висновки. 

Оволодіння положеннями адміністративно-процесуального права, в 

першу чергу, дає майбутнім юристам професійно-правові знання, на основі 

яких повинні сформуватися певні правові погляди, правові переконання, 

правові ідеали, повага до закону, громадянська дисципліна і відповідальність, 

правосвідомість, заснована на науковому світогляді. 

У статті 3 Кодексу адміністративного судочинства України зазначено, що 

адміністративний процес – правовідносини, що складаються під час здійснення 

адміністративного судочинства. 

Предметом курсу є сукупність адміністративно-процесуальних 

правовідносин, що виникають у зв’язку із здійсненням публічного управління, 

наданням адміністративних послуг, застосування заходів адміністративного 

примусу та оскарження дій та рішень публічної адміністрації. 

Мета курсу – формування у майбутніх фахівців належного рівня 

правових знань, системи професійних навичок та умінь щодо практичного 

застосування положень адміністративно-процесуального законодавства в 

повсякденному житті, та з врахуванням особливостей правовідносини, що 

складаються під час здійснення адміністративного судочинства. 

Завдання курсу: 
– аналіз та розкриття предмета адміністративного процесу і його джерел; 

– розкриття поняття, властивостей та основних принципів 

адміністративного процесу; 

– розкриття змісту адміністративних проваджень у сфері публічного 

управління, надання адміністративних послуг, застосування заходів 

адміністративного примусу та оскарження дій та рішень публічної 

адміністрації; 

– визначення правового статусу різних суб’єктів адміністративного 

процесу; 
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– формування у студентів навиків до самостійної оцінки чинного 

адміністративного процесуального законодавства; 

– розвиток уміння орієнтуватися у складанні окремих процесуальних 

документів, всебічного аналізу різноманітних юридичних ситуацій та 

формування у них інших необхідних професійних навичок. 

Місце і роль навчальної дисципліни в системі професійної підготовки 

фахівця визначається тим, що набуті знання з адміністративного процесу 

будуть слугувати майбутнім фахівцям у вирішенні найрізноманітніших завдань 

у сфері функціонування публічної адміністрації, а також у сфері забезпечення 

прав і інтересів громадян та інших суб’єктів права, надання їм 

адміністративних послуг. 

Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Адміністративний 

процес» містять детальні вказівки щодо підготовки до кожної теми з 

самостійної та індивідуальної роботи, перелік основної та спеціалізованої 

літератури до навчального курсу, нормативно-правову базу з навчальної 

дисципліни, перелік питань, порядок проведення модульного та підсумкового 

контролю знань студентів, рейтингову систему оцінювання успішності 

навчання, а також питання до підсумкового контролю. 

Самостійна та індивідуальна робота студентів з навчальної 

дисципліни «Адміністративний процес» спрямована на забезпечення: 

 системність знань та засобів навчання; 

 володіння розумовими процесами; 

 мобільність і критичність мислення; 

 володіння засобами обробки інформації; 

 здібність до творчої праці. 

Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Адміністративний 

процес» розраховані на студентів 4 курсу денного відділення юридичного 

факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (36 

годин лекцій; 16 годин семінарських занять; 16 годин практичних занять; 72 

годин індивідуальної та самостійної роботи). 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
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Змістовний модуль № 1 

1. Поняття, особливості та 

джерела адміністративного 

процесу 

12 6 4 2 -  6 

2. Звернення громадян. Доступ до 

публічної інформації. 
14 8 4 2 2  6 

3.Дисциплінарна відповідальність. 12 6 2 2 2  6 

4. Правова основа діяльності 

адміністративних судів. Структура 

та система адміністративних судів. 

Іноземний досвід. 
 

12 4 2 2 -  8 

Модульний контроль №1 
 

2 2    2  

Змістовий модуль №2 

5.Юрисдикція, підвідомчість та 

підсудність справ 

адміністративної юрисдикції. 
  

20 12 6 2 4  8 

6. Принципи та учасники 

адміністративного судочинства. 

Судові виклики та повідомлення. 

Фіксування судового процесу. 

Адміністративний позов 

16 8 4 2 2  8 

7. Відкриття провадження в 

адміністративній справі. Стадії 

розгляду адміністративної справи. 

Поняття та особливості окремих 

категорій справ. 

22 14 8 2 4  8 

8. Перегляд судових рішень. 

Апеляційне та касаційне 

оскарження рішень 

18 10 6 2 2  8 

Модульний контроль №2 2 2    2  

Всього: 144 72 36 16 16 4 72 

 

Форма підсумкового контролю – Екзамен. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №1 

Поняття та основні засади адміністративного процесу 

 

Тема 1. Поняття, особливості та джерела адміністративного процесу 

 

I. Тематика рефератів: 

  «Поняття адміністративно-процесуального права: зміст та загальні риси». 

 «Основні напрямки розвитку адміністративно-процесуального права на 

сучасному етапі». 

 «Адміністративно-процесуальне право зарубіжних країн». 

 «Органи виконавчої влади, як суб’єкти адміністративного процесу». 

        «Джерела адміністративно-процесуального права». 

        «Адміністративний процес згідно положень Кодексу адміністративного 

судочинства України». 

        «Особливості адміністративно-процесуального права». 

 

IІ. Підготувати мультимедійні презентації  

на запропоновані теми: 

 Поняття адміністративно-процесуального права, його зміст та загальні 

риси. 

 Особливості адміністративно-процесуального права.   

 Основні напрямки розвитку адміністративно-процесуального права на 

сучасному етапі. 

 Адміністративно-процесуальне право зарубіжних країн. 

 Органи виконавчої влади, як суб’єкти адміністративного процесу. 

 Джерела адміністративно-процесуального права. 

 

ІII. Скласти схеми: 

1. «Джерела адміністративного процесу». 

2. «Особливості адміністративно-процесуального права». 

3. «Органи виконавчої влади, як суб’єкти адміністративного процесу». 

4. «Види адміністративного процесу». 

5. «Основні напрямки розвитку адміністративно-процесуального права на 

сучасному етапі». 

6. «Поняття та зміст адміністративного процесу». 

     7.«Органи виконавчої влади, як суб’єкти адміністративного процесу». 

 

IV. Творче завдання  

(на запропоновані теми зробити підбір літератури  

та підготувати анотацію): 

1. Поняття та риси органу виконавчої влади. 

2. Види органів виконавчої влади. 

3. Президент України та органи виконавчої влади. 

http://studies.in.ua/admin_pravo-seminar/3428-organi-vikonavchoyi-vladi-yak-subyekti-admnstrativnogo-prava.html
http://studies.in.ua/admin_pravo-seminar/3428-organi-vikonavchoyi-vladi-yak-subyekti-admnstrativnogo-prava.html
http://studies.in.ua/admin_pravo-seminar/3428-organi-vikonavchoyi-vladi-yak-subyekti-admnstrativnogo-prava.html
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4. Центральні органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права: 

міністерство, служба, агентство, інспекція, центральні органи виконавчої влади 

зі спеціальним статусом. 

5. Місцеві органи виконавчої влади. 

 

V. Написати тези : 
 Теми тез обговорюються з лектором або викладачем особисто. 

 

 

VІ. Написати доповіді та виступити з ними на практичному занятті: 

1. «Стадії адміністративного процесу». 

2. «Завдання адміністративного процесу». 

3. «Постанови пленуму Верховного Cуду України як джерело права». 

4. «Адміністративний процес згідно положень Кодексу адміністративного 

судочинства України». 

 

VII. Словникова робота: 
"адміністративний процес", "адміністративно-процесуальне право", 

"адміністративне провадження", "стадія адміністративного процесу", 

"процесуальний етап", "процесуальна дія", «матеріальна норма», «процесуальна 

норма», «предмет адміністративно-процесуального права», «метод 

адміністративно-процесуального права». 

 

 

Рекомендована література до теми 

1. Закони та інші нормативно – правові акти: 
1.1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 

1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141 

1.2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року 

2. Підручники, монографії та інші наукові видання 
2.1. Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу: навчальний 

посібник / О.В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 250 с. 

2.2. Миколенко О. І. Адміністративний процес та адміністративна 

відповідальність в Україні : навчальний посібник / О. І. Миколенко. – Харків: 

ТОВ «Одіссей», 2010. – 368 с. 

2.3. Миколенко О. І. Теорія адміністративного процедурного права: 

монографія / О. І. Миколенко. – Х. : Бурун Книга, 2010. – 336 с.  

2.4.Административно-процессуальное право Германии 

(Verwaltungsrechtsschutz in Deutschland) / Вильфрид Бергман — М.: Волтерс 

Клувер, 2007. — 288 с. 

2.5. Адміністративне право і процес: шляхи вдосконалення законодавства 

і практики: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 22 грудня 2006 р. / 

Київський національний ун-т внутрішніх справ / О. М. Джужа (голова ред.кол.) 

— К., 2006. — 360 с. 

http://studies.in.ua/admin_pravo-seminar/3428-organi-vikonavchoyi-vladi-yak-subyekti-admnstrativnogo-prava.html
http://studies.in.ua/admin_pravo-seminar/3428-organi-vikonavchoyi-vladi-yak-subyekti-admnstrativnogo-prava.html
http://studies.in.ua/admin_pravo-seminar/3428-organi-vikonavchoyi-vladi-yak-subyekti-admnstrativnogo-prava.html
http://studies.in.ua/admin_pravo-seminar/3428-organi-vikonavchoyi-vladi-yak-subyekti-admnstrativnogo-prava.html
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2.6. Адміністративне право України. Академічний курс. / За заг. Ред. В.Б. 

Авер’янова: Підручник: У 2 т. Т. 1 — К.: Юридична думка, 2007. — 592 с.  

2.7 Адміністративне право України: Навчальний посібник / За ред.                 

Т.О. Коломоєць, Г. Ю. Гулевської. – К.: Істина, 2007. – 216 с. 

2.8. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк, В.М. 

Гаращук, О.В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2006. 

– 544 с. 

2.9. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник. / За ред. О. 

В. Кузьменко. — К.: Атіка, 2007. — 416 с. 

2.10. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Адміністративний процес: 

Підручник — К.: Літера ЛТД, 2002. — 287 с.  

2.11. Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України: 

Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. — 495с.  

2.12. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник., 3-е 

видання, доповнене — К.: Юрінком Інтер, 2001. – 752 с. 

2.13. Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: 

Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 528 с.  

2.14. Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: 

Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с. 

2.15. Кузьменко О. В. Теоретичні засади адміністративного процесу: 

Монографія. — К.: Атіка, 2005. — 352 с. 

2.16. Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина: 

Навчальний посібник. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 367с.  

2.17. Селіванов А. О. Адміністративний процес в Україні: реальність і 

перспективи розвитку правових доктрин — К. : Видавничий Дім Ін Юре, 2000. 

– 68 с. 

2.18. Курс адміністративного права України : підручник / В.К. Колпаков, 

О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д.Сущенко [ та ін.] / за ред. В.В. Коваленка. – 

К.: Юрінком Інтер, 2013. – 872 с. – Бібліогр. в кінці тем. 

2.19. Грянка Г.В. «Співвідношення органів державної і місцевої влади: 

стан і перспективи в Україні», Актуальні питання адміністративного права і 

процесу: матеріали VIIΙ наук.-практ.семінару (Київ, 25 квіт. 2013 р. ) / Ред. 

колегія: О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – Х., – 324 с. 

2.20. Грянка Г. В. Відмінність контролю від нагляду у забезпеченні 

законності і дисципліни в публічному адмініструванні / Г. В. Грянка Сучасний 

стан та перспективи розвитку адміністративно-правової науки матер. У наук-

практ. сем. – К.: ВБ «Аванпост-прим», 2011. – С.32–34. – 190 с. 

2.21. Грянка Г. В. Заохочення в діяльності публічної адміністрації / Г. В. 

Грянка Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративного права матер. 

У1 наук-практ. сем. – К. 2011. – С.114–118. – 188 с. 

2.22. Колпаков В.К., Гордєєв В.В., Сопілко І.М.,. Огородник А.П,                         

Ватаманюк Р.В., Грянка Г.В. Процесуальний примус в адміністративній 

відповідальності. Монографія. – Х.: Харків юридичний, 2011. – 416 с. 
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Тема 2. Звернення громадян. Доступ до публічної інформації. Загальні 

засади. 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації  

на запропоновані теми: 

 Поняття, види, загальні ознаки та правові основи провадження за 

зверненнями громадян.  

 Стадії та структура провадження за зверненнями громадян.  

 Доступ до публічної інформації.  

 Поняття та правові основи надання доступу громадянам до публічної 

інформації.  

 Законодавче і нормативне врегулювання доступу до публічної 

інформації. 

 Порядок доступу до інформації. Види інформації. 

 Суб’єкти відносин у сфері доступу до публічної інформації. 

 

 

II. Скласти схеми: 

 «Доступ до інформації за інформаційним запитом» 

 «Порядок розгляду звернень громадян» 

 «Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню» 

 «Суб’єкти відносин у сфері доступу до публічної інформації» 

 «Таємна інформація» 

 «Конфіденційна інформація» 

 «Публічна інформація» 

 

 

III. Тематика рефератів: 

 «Поняття, види, загальні ознаки та правові основи провадження за 

зверненнями громадян»  

 «Петиція як особливий вид звернення громадян» 

 «Доступ до публічної інформації. Поняття та правові основи надання 

доступу громадянам до публічної інформації» 

 «Інформаційний запит щодо доступу до публічної інформації» 

 «Особливості отримання відповіді на інформаційний запит» 

 «Скарга: поняття та особливості» 

 «Види доступу до публічної інформації» 

 «Пропозиція: поняття та особливості» 
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IV. Творче завдання 

(на запропоновані теми зробити підбір літератури  

та підготувати анотацію): 

 

 Інформаційний запит щодо доступу до публічної інформації. Вимоги, 

контроль та особливості. 

 Види звернень громадян.  

 Петиція. 

 Порядок розгляду звернень громадян. 

 Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян. 

 

V. Написати доповіді та виступити з ними на практичному занятті: 

 «Поняття, види, загальні ознаки провадження за зверненнями громадян»  

 «Петиція як особливий вид звернення громадян» 

 «Доступ до публічної інформації.» 

 «Особливості отримання відповіді на інформаційний запит» 

 «Види доступу до публічної інформації» 

 

VІ. Написати тези: 
Теми тез обговорюються з лектором або викладачем особисто. 

 

VІІ. Словникова робота: 
"звернення", "форма звернення", "заява", "пропозиція", "скарга", 

―зауваження‖, "клопотання", "публічна інформація", "інформаційний запит", 

"анонімні звернення", "заявник", "відповідь", "попередня обробка", 

"резолюція", "особистий прийом", ―конфіденційна інформація‖, ―таємна 

інформація‖, ―службова інформація‖, ―публічна інформація‖, «таємна 

інформація», «службова інформація», «публічна інформація у формі відкритих 

даних» 
 
 

Рекомендована література до теми 

1. Закони та інші нормативно – правові акти: 
1.1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 

1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141 

1.2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року 

1.3. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // 

Офіційний вісник України. — 2008. — № 93. 

1.4. Про адміністративні послуги: Закон України від 6 верес. 2012 р. / 

Голос України від 06.10.2012 № 188. 

1.5. Про доступ до публічної інформації: Закон України/ Відомості 

Верховної Ради України (ВВР). – 2011.- №32.- ст.24. 

1.6. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 // Відомості 

Верховної Ради України – 1996. – №47. – Ст.256. 
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1.7. Постанова Пленуму «Про практику застосування адміністративними 

судами законодавства про доступ до публічної інформації» від 29.09.2016 №10 

2. Підручники, монографії та інші наукові видання 
2.1. Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу: навчальний 

посібник / О.В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 250 с. 

2.2. Миколенко О. І. Адміністративний процес та адміністративна 

відповідальність в Україні : навчальний посібник / О. І. Миколенко. – Харків : 

ТОВ «Одіссей», 2010. – 368 с. 

2.3. Миколенко О. І. Теорія адміністративного процедурного права : 

монографія / О. І. Миколенко. – Х. : Бурун Книга, 2010. – 336 с.  

2.4.Административно-процессуальное право Германии 

(Verwaltungsrechtsschutz in Deutschland) / Вильфрид Бергман — М. : Волтерс 

Клувер, 2007. — 288 с. 

2.5. Адміністративне право і процес: шляхи вдосконалення законодавства 

і практики: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 22 грудня 2006 р.) / 

Київський національний ун-т внутрішніх справ / О. М. Джужа (голова ред.кол.) 

— К., 2006. — 360 с. 

2.6. Адміністративне право України. Академічний курс. / За заг. Ред. В.Б. 

Авер’янова: Підручник: У 2 т. Т. 1 — К.: Юридична думка, 2007.—592 с.  

2.7 Адміністративне право України: Навчальний посібник / За ред.                 

Т.О. Коломоєць, Г. Ю. Гулевської. – К.: Істина, 2007. – 216 с. 

2.8. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк, В.М. 

Гаращук, О.В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2006. 

– 544 с. 

2.9. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник. / За ред. О. 

В. Кузьменко. — К.: Атіка, 2007. — 416 с. 

2.10. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Адміністративний процес: 

Підручник — К.: Літера ЛТД, 2002. — 287 с.  

2.11. Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України: 

Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. — 495с.  

2.12. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник., 3-е 

видання, доповнене — К.: Юрінком Інтер, 2001. – 752 с. 

2.13. Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: 

Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 528 с.  

2.14. Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: 

Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с. 

2.15. Кузьменко О. В. Теоретичні засади адміністративного процесу: 

Монографія. — К.: Атіка, 2005. — 352 с. 

2.16. Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина: 

Навчальний посібник. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 367с.  

2.17. Селіванов А. О. Адміністративний процес в Україні: реальність і 

перспективи розвитку правових доктрин — К. : Видавничий Дім Ін Юре, 2000. 

— 68 с. 

2.18. Курс адміністративного права України : підручник / В.К. Колпаков, 
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О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д.Сущенко [ та ін.] / за ред. В.В. Коваленка. – 

К.: Юрінком Інтер, 2013. – 872 с. – Бібліогр. в кінці тем. 

2.19. Грянка Г.В. «Співвідношення органів державної і місцевої влади: 

стан і перспективи в Україні», Актуальні питання адміністративного права і 

процесу: матеріали VIIΙ наук.-практ.семінару (Київ, 25 квіт. 2013 р. ) / Ред. 

колегія: О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – Х., – 324 с. 

2.20. Грянка Г. В. Відмінність контролю від нагляду у забезпеченні 

законності і дисципліни в публічному адмініструванні / Г. В. Грянка Сучасний 

стан та перспективи розвитку адміністративно-правової науки матер. У наук-

практ. сем. – К.: ВБ «Аванпост-прим», 2011. – С.32–34. – 190 с. 

2.21. Грянка Г. В. Заохочення в діяльності публічної адміністрації / Г. В. 

Грянка Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративного права матер. 

У1 наук-практ. сем. – К. 2011. – С.114–118. – 188 с. 

2.22. Колпаков В.К., Гордєєв В.В., Сопілко І.М.,. Огородник А.П,                         

Ватаманюк Р.В., Грянка Г.В. Процесуальний примус в адміністративній 

відповідальності. Монографія. – Х.: Харків юридичний, 2011. – 416 с. 

2.23. Грянка Г.В. «Правове регулювання контрольно-наглядової 

діяльності міліції», Публічне адміністрування в сучасних умовах: матеріали VII 

наук.-практ.семінару (Київ, 24 трав. 2012 р. ) / Ред. колегія:                    О.В. 

Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – К.; Х., НікаНова. – 265 с.         С. 

24–261. 

2.24. Збірник задач з адміністративно-правових дисциплін / ред. колегія: 

О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – К.,Х.: НАВС, НікаНова, 

2012. – 178 с.  

2.25. Курс адміністративного права України : підручник / В.К. Колпаков, 

О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д.Сущенко [ та ін.] / за ред. В.В. Коваленка. – 

К.: Юрінком Інтер, 2012. – 808 с. – Бібліогр. в кінці тем. 

2.26. Стаматіна М.В. Організація діяльності щодо реалізації права 

громадян на безоплатну правову допомогу : Дис.... канд. юрид. наук (12.00.07) // 

ХНУВС. – Харків: 2012. – 187 с. 

2.27. Сущенко В.Д., Константінов С.Ф., Єрмаков Ю.О., Луго-вий 

І.О., Мо-золь С.А. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що 

посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок 

його забезпечення: Навчальний посібник. – К.: "МП Леся", 2012. 

 

 

Тема 3. Дисциплінарна відповідальність. Теоретичні аспекти. 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації  

на запропоновані теми: 

 Поняття, принципи дисциплінарних проваджень. 

 Види та особливості дисциплінарних проваджень. 

 Види дисциплінарних стягнень, що застосовуються до прокурора та їх 

характеристика.  
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 Види дисциплінарних стягнень, що застосовуються до судді та їх 

характеристика. 

 Види дисциплінарних стягнень, що застосовуються до адвоката та їх 

характеристика. 

 Дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ. 

 Оскарження рішення про накладення дисциплінарного стягнення. 

 

II. Скласти схеми: 

  «Види дисциплінарних стягнень». 

 «Принципи дисциплінарного провадження». 

 «Види дисциплінарного провадження». 

 «Поняття та особливості дисциплінарної відповідальності». 

 « Особливості дисциплінарного провадження». 

 

III. Тематика рефератів: 

  «Поняття, принципи, види та дисциплінарних проваджень». 

 «Особливості дисциплінарних проваджень». 

 «Особливості дисциплінарного провадження щодо прокурорів». 

 «Особливості дисциплінарного провадження щодо суддів». 

  «Дисциплінарні провадження внаслідок несумісності». 

 «Дисциплінарні стягнення , що застосовуються до службових осіб». 

 

IV. Творче завдання 

(на запропоновані теми зробити підбір літератури  

та підготувати анотацію): 
1. Дисциплінарні провадження у окремих категорій осіб зі спеціальним 

правовим статусом (судді, прокурори, адвокати, військовозобов’язані, поліція). 

2. Підстави для притягнення державного службовця для притягнення 

дисциплінарної відповідальності. 

3. Обставини, що обтяжують або пом’якшують дисциплінарну 

відповідальність. 

 

V. Написати доповіді та виступити на практичному занятті: 

  «Особливості дисциплінарних проваджень». 

 «Особливості дисциплінарного провадження щодо прокурорів». 

 «Особливості дисциплінарного провадження щодо суддів». 

 «Особливості дисциплінарного провадження щодо адвокатів». 

 «Дисциплінарні провадження внаслідок несумісності». 

 

VІ. Написати тези: 
Теми тез обговорюються з лектором або викладачем особисто. 

 

VІІ. Словникова робота: 
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«дисципліна», «відповідальність», «дисциплінарна відповідальність», 

«дисциплінарне провадження», «стягнення», «державний службовець», 

«догана», «грошовий штраф», «зауваження», «сувора догана», «звільнення». 

Рекомендована література до теми: 

1. Закони та інші нормативно – правові акти: 
1.1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 

1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141. 

1.2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року. 

1.3. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 року 

[Електронний ресурс]. 

1.4. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Офіційний 

вісник України. — 2008. — № 93. 

1.5. Про адміністративні послуги: Закон України від 6 верес. 2012 р. / Голос 

України від 06.10.2012 № 188. 

1.6. Про виконавче провадження: Закон України вiд 02.06.2016 № 1404-VIII// 

Відомості Верховної Ради України (ВВР).  

1.7. Про Вищу раду юстиції : Закон України від 15 січня 1998 року // 

Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 25. — Ст. 146. 

1.8. Дисциплінарний статут прокуратури України, затверджений постановою 

Верховної Ради України від 06.11.1991 року № 1796-XII. 

1.9. Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: Закон 

України від 22 лютого 2006 №3460 VI // Відомості Верховної Ради України. 

– 2006. - № 29. –Ст.245 . 

2. Підручники, монографії та інші наукові видання 
2.1. Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу: навчальний посібник / 

О.В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 250 с. 

2.2. Миколенко О. І. Адміністративний процес та адміністративна 

відповідальність в Україні : навчальний посібник / О. І. Миколенко. – 

Харків: ТОВ «Одіссей», 2010. – 368 с. 

2.3. Миколенко О. І. Теорія адміністративного процедурного права: 

монографія / О. І. Миколенко. – Х. : Бурун Книга, 2010. – 336 с.  

2.4. Административно-процессуальное право Германии 

(Verwaltungsrechtsschutz in Deutschland) / Вильфрид Бергман — М.: Волтерс 

Клувер, 2007. — 288 с. 

2.5. Адміністративне право і процес: шляхи вдосконалення законодавства і 

практики: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 22 грудня 2006 р.) / 

Київський національний ун-т внутрішніх справ / О. М. Джужа (голова 

ред.кол.) — К., 2006. — 360 с. 

2.6. Адміністративне право України. Академічний курс. / За заг. Ред. В.Б. 

Авер’янова: Підручник: У 2 т. Т. 1 — К.: Юридична думка, 2007.—592 с.  

2.7 Адміністративне право України: Навчальний посібник / За ред.                 

Т.О. Коломоєць, Г. Ю. Гулевської. – К.: Істина, 2007. – 216 с. 

2.8. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, 

О.В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с. 
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2.9. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник. / За ред.  

 

 

 

Тема 4. Правова основа діяльності, структура та система адміністративних 

судів. Іноземний досвід. 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації  

на запропоновані теми: 
1. «Структура адміністративних судів». 

2. «Система адміністративних судів». 

3. «Нормативне врегулювання  діяльності адміністративних судів». 

4.  «Структура адміністративних судів першої інстанції». 

5. « Суди першої інстанції». 

6. «Автоматизована система документообігу суду». 

7. «Правовий статус адміністративного суду в Україні». 

8. «Організаційно-правові засади адміністративного суду». 

 

II. Скласти схеми: 

  «Структура адміністративних судів». 

  «Нормативне врегулювання  діяльності адміністративних судів». 

 « Суди першої інстанції». 

 «Автоматизована система документообігу суду». 

 «Правовий статус адміністративного суду в Україні». 

 «Організаційно-правові засади адміністративного суду». 
 

III. Тематика рефератів: 
1. «Історичний досвід формування адміністративної юстиції в Україні». 

2. «Історичний досвід формування адміністративної юстиції в 

зарубіжних країнах». 

3. «Законодавче і нормативне врегулювання  діяльності 

адміністративних судів». 

4. «Система адміністративних судів». 

5. «Суди касаційної інстанції». 

6. «Реформування системи адміністративних судів України». 

7. «Запровадження Кодексу адміністративних процедур». 

 

IV. Творче завдання 

(на запропоновані теми зробити підбір літератури  

та підготувати анотацію): 

 Провадження адміністративної юстиції в Україні. 

 Поняття адміністративного суду.  

 Законодавче і нормативне врегулювання  діяльності 
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адміністративних судів. 

 Іноземний досвід діяльності адміністративних судів. 

 

V. Написати доповіді та виступити на практичному занятті: 

 «Місцеві загальні суди як адміністративні суди». 

 «Окружні адміністративні суди». 

 «Суди апеляційної інстанції» 

 «Суди касаційної інстанції». 

 «Правова основа діяльності адміністративних судів». 

 «Відмінність структури від системи адміністративних судів». 

 

VІ. Написати тези: 
Теми тез обговорюються з лектором або викладачем особисто. 

 

VІІ. Словникова робота: 
 «суд», «адміністративний суд», «адміністративна юстиція», «місцевий 

адміністративний суд», «апеляційний адміністративний суд», «Вищий 

адміністративний суд України», «Верховний Суд України», «апеляційна 

скарга», «касаційна скарга», «судова система», «окружний адміністративний 

суд». 

 

Використана література до теми 

1. Закони та інші нормативно – правові акти: 
1.1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 

1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141 

1.2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року 

1.3. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 року (зі змінами і 

допов.) // Відомості Верховної Ради України. – 2016. -№ 322-VIII.- ст.192. 

1.4. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 

року [Електронний ресурс]. 

1.5. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // 

Офіційний вісник України. — 2008. — № 93. 

1.6. Про адміністративні послуги: Закон України від 6 верес. 2012 р. / 

Голос України від 06.10.2012 № 188. 

1.5. Про виконавче провадження: Закон України вiд 02.06.2016 № 1404-

VIII// Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1999. - № 24. – ст. 207. 

1.6. Про Вищу раду юстиції : Закон України від 15 січня 1998 року // 

Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 25. — Ст. 146. 

1.7. Про громадські об’єднання: Закон України від 22 березня 2012 року // 

Відомості Верховної Ради України –  2013 –  № 1. – Ст.1. 

1.8. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців» Закон України від 15.05.2003р. №755.// Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 2003, N 31-32, ст.263. 

1.9. Про доступ до публічної інформації: Закон України/ Відомості 
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Верховної Ради України (ВВР). – 2011.- №32.- ст.24. 

1.10. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996// Відомості 

Верховної Ради України – 1996. – №47. – Ст.256. 

1.11. Про систему органів юстиції: Постанова Кабінету Міністрів України 

від 30 квітня 1998 р. 

1.12. Дисциплінарний статут Збройних сил України: Закон України від 24 

березня 1999 року, №551-XIV // ВВРУ. – 1999. – № 22-23. – Ст.197 

1.13. Дисциплінарний статут прокуратури України, затверджений 

постановою Верховної Ради України від 06.11.1991 року № 1796-XII. 

1.14. Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: 

Закон України від 22 лютого 2006 №3460 VI // Відомості Верховної Ради 

України. – 2006. - № 29. –Ст.245 . 

2. Підручники, монографії та інші наукові видання 
2.1. Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу: навчальний 

посібник /     О.В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 250 с. 

2.2. Миколенко О. І. Адміністративний процес та адміністративна 

відповідальність в Україні : навчальний посібник / О. І. Миколенко. – Харків : 

ТОВ «Одіссей», 2010. – 368 с. 

2.3. Миколенко О. І. Теорія адміністративного процедурного права : 

монографія / О. І. Миколенко. – Х. : Бурун Книга, 2010. – 336 с.  

2.4. Административно-процессуальное право Германии 

(Verwaltungsrechtsschutz in Deutschland) / Вильфрид Бергман — М. : Волтерс 

Клувер, 2007. — 288 с. 

2.5. Адміністративне право і процес: шляхи вдосконалення законодавства 

і практики: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 22 грудня 2006 р.) / 

Київський національний ун-т внутрішніх справ / О. М. Джужа (голова ред.кол.) 

— К., 2006. — 360 с. 

2.6. Адміністративне право України. Академічний курс. / За заг. Ред. В.Б. 

Авер’янова: Підручник: У 2 т. Т. 1 — К.: Юридична думка, 2007.—592 с.  

2.7 Адміністративне право України: Навчальний посібник / За ред.                 

Т.О. Коломоєць, Г. Ю. Гулевської. – К.: Істина, 2007. – 216 с. 

2.8. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк, В.М. 

Гаращук, О.В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2006. 

– 544 с. 

2.9. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник. / За ред. О. 

В. Кузьменко. — К.: Атіка, 2007. — 416 с. 

2.10. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Адміністративний процес: 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №2 

Загальні засади здійснення адміністративного судочинства  

в Україні 

 

Тема 5. Юрисдикція, підвідомчість та підсудність справ 

адміністративної юрисдикції. 
 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 
1. Предметна  підсудність адміністративних судів в Україні.  

2. Територіальна підсудність адміністративних судів в Україні.  

3. Інстанційна підсудність адміністративних судів в Україні. 

4. Підсудність кількох пов’язаних між собою вимог. 

 

 

II. Скласти схеми: 
1. «Правила предметної підсудності». 

2. «Правила територіальної та інстанційної підсудності». 

3. «Підвідомчість справ адміністративної юрисдикції». 

4. «Підсудність справ адміністративної юрисдикції». 

5. «Справи, які не поширюються на юрисдикцію адміністративних 

судів». 

6. «Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення 

адміністративних справ». 

7. Передача адміністративної справи з одного адміністративного суду до 

іншого». 

 

III. Тематика рефератів: 

 «Правила предметної, територіальної та інстанційної підсудності». 

 «Підсудність кількох пов’язаних вимог». 

 «Підвідомчість адміністративних судів». 

 «Особливості визначення підсудності». 

 «Розмежування згідно Кодексу адміністративного судочинства 

підсудності справ адміністративної юрисдикції». 

 «Аналіз ППВСУ №8 від 20.05.2013 р. Про окремі питання юрисдикції 

адміністративних судів». 

 

IV. Творче завдання  

(на запропоновані теми зробити підбір літератури 

та підготувати анотацію): 

 «Поняття юрисдикції адміністративних судів з вирішення 

адміністративних справ, їх загальні ознаки та відмінності». 

 «Поняття підсудності адміністративних справ».  
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 «Юридичні ознаки та властивості визначення підсудності». 

 «Поняття підвідомчості».  

 «Юридичні ознаки та властивості визначення підсудності». 

 «Розмежування понять «підвідомчість» та «підсудність»». 

 

V. Написати доповіді та виступити на практичному занятті: 

 «Передача адміністративної справи з одного адміністративного суду до 

іншого». 

 «Компетенція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних 

справ». 

 «Розмежування згідно Кодексу адміністративного судочинства підсудності 

справ адміністративної юрисдикції». 

 «Загальна характеристика предметної підсудності». 

 «Загальна характеристика інстанційної підсудності». 

 «Загальна характеристика територіальної підсудності». 

 

VІ. Написати тези: 
Теми тез обговорюються з лектором або викладачем особисто. 

 

VІІ. Словникова робота: 
"адміністративний процес", "адміністративна справа", "адміністративний 

позов", "суб’єкти адміністративного процесу", "адміністративний суд", "суб’єкт 

владних повноважень", "публічна служба", ―підвідомчість, ―підсудність‖, 

―предметна підсудність‖, ―територіальна підсудність‖, ―інстанційна 

підсудність‖. 

 

Рекомендована  література до теми: 

1. Нормативна – правові акти 
1.1.  Кодекс адміністративного судочинства України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main. 

1.2.  Кодекс адміністративного судочинства України : науково-практичний 

коментар / за ред. С. В. Ківалова, О. І. Харитонової. – X. : ТОВ ―Одіссей‖, 2005. 

– 552 с.  

1.3. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного 

судочинства України / за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К. : Юрінком, 2008. – 704 

с.  

1.4. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного 

судочинства України / за заг. ред. В. К. Матвійчука. – К. : КНТ, 2008. – 452 с.  

1.5. Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 

25.06.2009 № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0007760-14.  

1.6. Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України ―Про 

практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main
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адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних 

справ‖ від 06.03. 2008 № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0002760-08.  

1.7. Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 

25.06.2009 № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_001760-09.  

1.8. Рекомендації Президії ВГСУ ―Про практику застосування 

законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин‖ від 

28.12.2007 № 04-5/14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v5_14600-07. 

1.9. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 року 

(зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-42, № 

43, № 44-45. – Ст. 529. 

1.10.Постанова Пленуму «Про стан здійснення правосуддя 

адміністративними судами у 2015 році» від 05.02.2016 № 1 

1.11. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // 

Офіційний вісник України. — 2008. — № 93. 

 

2. Підручники, монографії та інші наукові видання: 
2.1. Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу: навчальний 

посібник / О.В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 250 с. 

2.2. Миколенко О. І. Адміністративний процес та адміністративна 

відповідальність в Україні : навчальний посібник / О. І. Миколенко. – Харків: 

ТОВ «Одіссей», 2010. – 368 с. 

2.3. Миколенко О. І. Теорія адміністративного процедурного права: 

монографія / О. І. Миколенко. – Х. : Бурун Книга, 2010. – 336 с.  

2.4.Административно-процессуальное право Германии 

(Verwaltungsrechtsschutz in Deutschland) / Вильфрид Бергман — М.: Волтерс 

Клувер, 2007. — 288 с. 

2.5. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник. / За ред. О. 

В. Кузьменко. — К.: Атіка, 2007. — 416 с. 

2.6. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Адміністративний процес: 

Підручник — К.: Літера ЛТД, 2002. — 287 с.  

2.7. Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України: 

Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. — 495с.  

2.8. Кузьменко О. В. Теоретичні засади адміністративного процесу: 

Монографія. — К.: Атіка, 2005. — 352 с. 

2.9. Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина: 

Навчальний посібник. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 367с.  

2.10. Грянка Г.В. «Співвідношення органів державної і місцевої влади: 

стан і перспективи в Україні», Актуальні питання адміністративного права і 

процесу: матеріали VIIΙ наук.-практ.семінару (Київ, 25 квіт. 2013 р. ) / Ред. 

колегія: О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – Х., – 324 с. 

2.11. Колпаков В.К., Гордєєв В.В., Сопілко І.М.,. Огородник А.П,                         

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v5_14600-07
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Ватаманюк Р.В., Грянка Г.В. Процесуальний примус в адміністративній 

відповідальності. Монографія. – Х.: Харків юридичний, 2011. – 416 с. 

2.12.Адміністративна юстиція України: проблеми теорії і 

практики.Настільна книга судді/За загальною редакцією О.М. Пасенюка. – К. : 

Істина, 2007. – 608 с. 

2.13.Адміністративне судочинство України : підручник / О.М. Пасенюк 

(кер.авт.кол.), О.Н. Панченко, В.Б. Авер’янов : за заг. Ред. О.М. Пасенюка. – К : 

Юрінком Інтер, 2009. – 672 с. 

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

процес України: Навч. Посіб. – К.: Прецедент, 2007. – 531 с. 

2.15.Науково- практичний коментар Кодексу адміністративного 

судочинства України/ за ред. І. Х. Темкіжева ( кер. Авт. Кол.). – 2-ге. Вид., 

перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013, - 720 с. 

2.16.Основи адміністративного судочинства в Україні: Навч. посібник для 

юридичних факультетів та юридичних клінік / За заг. ред.Н. В. Александрової, 

Р. О. Куйбіди. — К.: Конус-Ю, 2006. — 256 с 

2.17.Юридична методологія. Переклад , адаптація, приклади з права 

України і список термінів – Роман Корнута . – К.: Видавництво «Реферат» 2004. 

– 176 с. 

 

Тема 6. Принципи та учасники адміністративного судочинства. 

Загальні засади адміністративного судочинства. Судові виклики та 

повідомлення. Фіксування судового процесу. Адміністративний позов.  

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 
1. «Сторони адміністративного процесу». 

2. «Права сторін в адміністративному процесі». 

3. «Інші учасники адміністративного процесу». 

4. «Повноваження представника в суді». 

5. «Фіксування судового процесу». 

6. «Судові виклики та повідомлення». 

7. «Обов’язковість судових рішень як принцип адміністративного 

судочинства». 

 

II. Скласти схеми: 

 «Сторони адміністративного процесу». 

 «Інші учасники адміністративного процесу». 

 «Фіксування судового процесу». 

 «Судові виклики». 

 «Повідомлення». 

  «Порядок заміни неналежної сторони». 

 

III. Тематика рефератів: 
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 «Принципи адміністративного судочинства». 

 «Поняття та види учасників адміністративного судочинства». 

 «Характеристика процесуального статусу учасників адміністративного 

судочинства». 

 «Процесуальний статус третіх осіб в судовому адміністративному 

процесі». 

 «Процесуальний статус представників в судовому адміністративному 

процесі». 

 «Особливості фіксування судового процесу». 

 «Процесуальні наслідки порушення викликів та повідомлення сторін». 

 

IV. Творче завдання  

(на запропоновані теми зробити підбір літератури  

та підготувати анотацію): 

 «Поняття та види учасників адміністративного судочинства, їх 

правосуб’єктність». 

 «Характеристика процесуального статусу учасників 

адміністративного судочинства».  

 «Процесуальний статус сторін в судовому адміністративному 

процесі». 

 «Процесуальний статус третіх осіб в судовому адміністративному 

процесі».  

 «Процесуальний статус представників в судовому 

адміністративному процесі». 

 «Судові виклики та повідомлення».  

 «Фіксування судового процесу». 

 

V. Написати доповіді та виступити на практичному занятті: 

 «Розмежування понять «суб’єкт адміністративного процесу» та 

«учасники адміністративного процесу». 

 «Загальна характеристика суб’єктів адміністративного процесу». 

 «Обов’язковість судових рішень як принцип адміністративного 

судочинства». 

 «Гласність і відкритість як принцип адміністративного процесу». 

 «Диспозитивність та офіційне з’ясування усіх обставин у справі». 

 «Право на судовий захист» 

 

VІ. Написати тези: 
Теми тез обговорюються з лектором або викладачем особисто. 

 

VIІ. Словникова робота: 
«принцип адміністративного судочинства», «учасники адміністративного 

судочинства», «позивач», «відповідач», «свідок», «спеціаліст», «перекладач», 
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«експерт», «третя особа в адміністративному судочинстві», «третя особа за 

самостійними вимогами», «третя особа без самостійних вимог», «основні 

засади судочинства», «судова повістка», «судовий виклик», «строк в 

адміністративному судочинстві», «камертон (як засіб фіксування)». 
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Ватаманюк Р.В., Грянка Г.В. Процесуальний примус в адміністративній 

відповідальності. Монографія. – Х.: Харків юридичний, 2011. – 416 с. 
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Тема 7. Відкриття провадження в адміністративній справі. Стадії 

розгляду адміністративної справи. Поняття та особливості окремих 

категорій справ. . 

 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 

 «Відкриття провадження у справі». 

 «Залишення без руху позовної заяви. Повернення позову».  

 «Відмова у відкритті провадження у справі». 

 «Закриття провадження у справі». 

 «Підготовка адміністративної справи до судового розгляду». 

 «Порядок забезпечення адміністративного позову». 

 «Судовий розгляд адміністративної справи». 

 «Закриття провадження у справі». 

 

II. Скласти схеми: 

 «Стадії адміністративного судочинства». 

  «Види адміністративних позовів». 

 «Відкриття провадження в адміністративній справі». 

  «Порядок забезпечення адміністративного позову». 

  «Особливості провадження у справах за зверненням суб'єкта владних 

повноважень». 

  «Особливості провадження у справах щодо виборів». 

 «Скорочене провадження». 

 

III. Тематика рефератів: 

 «Апеляційні суди. Суди касаційної інстанції». 

 «Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в 

адміністративній справі». 

 «Адміністративний позов». 

 «Види позовів». 

 «Особливості провадження у справах за зверненням органів доходів і 

зборів. Податкове подання». 

 «Скорочене провадження щодо розгляду справ адміністративної 
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юрисдикції». 

 

IV. Творче завдання 

(на запропоновані теми зробити підбір літератури 

та підготувати анотацію): 

 «Судові рішення». 

 «Строки звернення до адміністративного суду». 

 «Поняття та види окремих категорій справ». 

 «Скорочене провадження».  

 «Особливості провадження у справах щодо виборів».  

 «Особливості провадження у справах за зверненням органів доходів та 

зборів (податкове подання)». 

 

V. Написати доповіді та виступити на практичному занятті: 

 «Право на звернення до адміністративного суду». 

 «Форма та зміст адміністративного позиву». 

 «Підготовче провадження». 

 «Судовий розгляд справи». 

 «Законність та обґрунтованість судового рішення». 

 «Примирення сторін під час підготовчого провадження». 

 «Судове доручення». 

 

 

VІ. Написати тези: 
Теми тез обговорюються з лектором або викладачем особисто. 

VІІ. Словникова робота: 

«адміністративне судочинство», «стадія адміністративного судочинства», 

«завдання адміністративного судочинства», «апеляційний суд», «касаційний 

суд», «судовий виклик», «судове повідомлення», «позовна заява», «право на 

позов», «форма позову», «звернення», «відкриття провадження», «сторони 

провадження», «судове провадження», «окрема категорія справ», 

«проходження публічної служби», «звільнення з публічної служби», «суб’єкт 

владних повноважень», «оскарження рішення», «бездіяльність посадової 

особи», «виборчі спори», «скорочене провадження», «податкове подання». 
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2.20. Грянка Г. В. Відмінність контролю від нагляду у забезпеченні 

законності і дисципліни в публічному адмініструванні / Г. В. Грянка Сучасний 

стан та перспективи розвитку адміністративно-правової науки матер. У наук-

практ. сем. – К.: ВБ «Аванпост-прим», 2011. – С.32–34. – 190 с. 

2.21. Грянка Г. В. Заохочення в діяльності публічної адміністрації / Г. В. 

Грянка Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративного права матер. 

У1 наук-практ. сем. – К. 2011. – С.114–118. – 188 с. 

2.22. Колпаков В.К., Гордєєв В.В., Сопілко І.М.,. Огородник А.П,                         

Ватаманюк Р.В., Грянка Г.В. Процесуальний примус в адміністративній 

відповідальності. Монографія. – Х.: Харків юридичний, 2011. – 416 с. 

2.23. Грянка Г.В. «Правове регулювання контрольно-наглядової 

діяльності міліції», Публічне адміністрування в сучасних умовах: матеріали VII 

наук.-практ.семінару (Київ, 24 трав. 2012 р. ) / Ред. колегія:                    О.В. 

Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – К.; Х., НікаНова. – 265 с.         С. 

24–261. 
 
 

Тема 8. Перегляд судових рішень. Апеляційне та касаційне 

оскарження. Загальні засади 
 

I. Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 
1. «Способи забезпечення законності й обґрунтованості судових рішень». 
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2. «Оскарження судових рішень».  

3. «Право на апеляційне оскарження». 

4. «Апеляційна скарга, вимоги до неї». 

5. «Порядок апеляційного оскарження». 

 

II. Скласти схеми: 
1. «Порядок апеляційного оскарження». 

2. «Підготовка справи до апеляційного розгляду». 

3. «Підстави для залишення позовної заяви без розгляду». 

4. «Порядок касаційного оскарження». 

5. «Підготовка справи до касаційного розгляду». 

6. «Попередній розгляд справи». 

7. «Судові рішення суду касаційної інстанції». 

8. «Підстави для провадження за ново виявленими обставинами». 

 

III. Тематика рефератів: 

 «Оскарження судових рішень».  

 «Апеляційне оскарження». 

 «Касаційне оскарження». 

 «Перегляд судових рішень за винятковими обставинами» . 

 «Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами». 

 «Повноваження суду апеляційної інстанції». 

 «Повноваження суду касаційної інстанції». 

 «Нововиявлені обставини: поняття та особливості». 

 

IV. Творче завдання 

(на запропоновані теми зробити підбір літератури 

та підготувати анотацію): 

1. «Апеляційне оскарження». 

2. «Касаційне оскарження. Предмет касаційного оскарження. Підстави 

касаційного оскарження. Відкриття касаційного провадження. Порядок 

подання касаційної скарги, строки її подання. Форма і зміст касаційної 

скарги».  

3. «Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами». 

 

V.  Написати доповіді та виступити на практичному занятті: 

 «Підготовка справи до апеляційного розгляду». 

 «Межі перегляду судом апеляційної інстанції». 

 «Апеляційний розгляд справи в порядку письмово провадження». 

 «Касаційна скарга». 

 «Касаційний розгляд справи в порядку письмово провадження». 

 «Межі перегляду судом касаційної інстанції». 

 «Підстави для провадження за ново виявленими обставинами». 
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VІ. Написати тези: 

Теми тез обговорюються з лектором або викладачем особисто. 

VІІ. Словникова робота: 
«судове рішення», «апеляційне оскарження», «касаційна скарга», 

«система перегляду содового рішення», «законність», «обґрунтованість», 

«скасування судового рішення», «постанова суду», «ухвала суду», «судове 

провадження» 

 

Рекомендована література до теми 

1. Закони та інші нормативно – правові акти: 
1.1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 

1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141. 

1.2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 

року. 

1.3. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 року (зі змінами і 

допов.) // Відомості Верховної Ради України. – 2016. -№ 322-VIII.- ст.192. 

1.4. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 

року [Електронний ресурс]. 

1.5. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // 

Офіційний вісник України. — 2008. — № 93. 

1.6. Про адміністративні послуги: Закон України від 6 верес. 2012 р. / 

Голос України від 06.10.2012 № 188. 

1.5. Про виконавче провадження: Закон України від 02.06.2016 № 1404-

VIII// Відомості Верховної Ради України (ВВР).  

1.6. Про Вищу раду юстиції : Закон України від 15 січня 1998 року // 

Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 25. — Ст. 146. 

1.7. Про громадські об’єднання: Закон України від 22 березня 2012 року // 

Відомості Верховної Ради України –  2013 –  № 1. – Ст.1. 

1.8. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців» Закон України від 15.05.2003р. №755.// Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 2003, N 31-32, ст.263. 

1.9. Про доступ до публічної інформації: Закон України/ Відомості 

Верховної Ради України (ВВР). – 2011.- №32.- ст.24. 

1.10. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996// Відомості 

Верховної Ради України – 1996. – №47. – Ст.256. 

1.11. Про систему органів юстиції: Постанова Кабінету Міністрів України 

від 30 квітня 1998 р. 

1.12. Дисциплінарний статут Збройних сил України: Закон України від 24 

березня 1999 року, №551-XIV // ВВРУ. – 1999. – № 22-23. – Ст.197. 

1.13. Дисциплінарний статут прокуратури України, затверджений 

постановою Верховної Ради України від 06.11.1991 року № 1796-XII. 

1.14. Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: 
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Закон України від 22 лютого 2006 №3460 VI // Відомості Верховної Ради 

України. – 2006. - № 29. –Ст.245. 

2. Підручники, монографії та інші наукові видання 
2.1. Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу: навчальний 

посібник / О.В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 250 с. 

2.2. Миколенко О. І. Адміністративний процес та адміністративна 

відповідальність в Україні : навчальний посібник / О. І. Миколенко. – Харків: 

ТОВ «Одіссей», 2010. – 368 с. 

2.3. Миколенко О. І. Теорія адміністративного процедурного права : 

монографія / О. І. Миколенко. – Х. : Бурун Книга, 2010. – 336 с.  

2.4. Административно-процессуальное право Германии 

(Verwaltungsrechtsschutz in Deutschland) / Вильфрид Бергман — М. : Волтерс 

Клувер, 2007. — 288 с. 

2.5. Адміністративне право і процес: шляхи вдосконалення законодавства 

і практики: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 22 грудня 2006 р.) / 

Київський національний ун-т внутрішніх справ / О. М. Джужа (голова ред.кол.) 

— К., 2006. — 360 с. 

2.6. Адміністративне право України. Академічний курс. / За заг. Ред. В.Б. 

Авер’янова: Підручник: У 2 т. Т. 1 — К.: Юридична думка, 2007.—592 с.  

2.7 Адміністративне право України: Навчальний посібник / За ред.                 

Т.О. Коломоєць, Г. Ю. Гулевської. – К.: Істина, 2007. – 216 с. 

2.8. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк, В.М. 

Гаращук, О.В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2006. 

– 544 с. 

2.9. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник. / За ред. О. 

В. Кузьменко. — К.: Атіка, 2007. — 416 с. 

2.10. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Адміністративний процес: 

Підручник — К.: Літера ЛТД, 2002. — 287 с.  

2.11. Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України: 

Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. — 495с.  

2.12. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник., 3-е 

видання, доповнене — К.: Юрінком Інтер, 2001. – 752 с. 

2.13. Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: 

Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 528 с.  

2.14. Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: 

Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с. 

2.15. Кузьменко О. В. Теоретичні засади адміністративного процесу: 

Монографія. — К.: Атіка, 2005. — 352 с. 

2.16. Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина: 

Навчальний посібник. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 367с.  

2.17. Селіванов А. О. Адміністративний процес в Україні: реальність і 

перспективи розвитку правових доктрин — К. : Видавничий Дім Ін Юре, 2000. 

— 68 с. 

2.18. Курс адміністративного права України: підручник / В.К. Колпаков, 
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О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д.Сущенко [ та ін.] / за ред. В.В. Коваленка. – 

К.: Юрінком Інтер, 2013. – 872 с. – Бібліогр. в кінці тем. 

2.19. Грянка Г.В. «Співвідношення органів державної і місцевої влади: 

стан і перспективи в Україні», Актуальні питання адміністративного права і 

процесу: матеріали VIIΙ наук.-практ.семінару (Київ, 25 квіт. 2013 р. ) / Ред. 

колегія: О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – Х., – 324 с. 

2.20. Грянка Г. В. Відмінність контролю від нагляду у забезпеченні 

законності і дисципліни в публічному адмініструванні / Г. В. Грянка Сучасний 

стан та перспективи розвитку адміністративно-правової науки матер. У наук-

практ. сем. – К.: ВБ «Аванпост-прим», 2011. – С.32–34. – 190 с. 

2.21. Грянка Г. В. Заохочення в діяльності публічної адміністрації / Г. В. 

Грянка Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративного права матер. 

У1 наук-практ. сем. – К. 2011. – С.114–118. – 188 с. 

2.22. Колпаков В.К., Гордєєв В.В., Сопілко І.М.,. Огородник А.П,                         

Ватаманюк Р.В., Грянка Г.В. Процесуальний примус в адміністративній 

відповідальності. Монографія. – Х.: Харків юридичний, 2011. – 416 с. 

2.23. Грянка Г.В. «Правове регулювання контрольно-наглядової 

діяльності міліції», Публічне адміністрування в сучасних умовах: матеріали VII 

наук.-практ.семінару (Київ, 24 трав. 2012 р. ) / Ред. колегія:                    О.В. 

Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – К.; Х., НікаНова. – 265 с.         С. 

24–261. 

2.24. Збірник задач з адміністративно-правових дисциплін / ред. колегія: 

О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – К.,Х.: НАВС, НікаНова, 

2012. – 178 с.  

2.25. Курс адміністративного права України: підручник / В.К. Колпаков, 

О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д.Сущенко [ та ін.] / за ред. В.В. Коваленка. – 

К.: Юрінком Інтер, 2012. – 808 с. – Бібліогр. в кінці тем. 

2.26. Стаматіна М.В. Організація діяльності щодо реалізації права 

громадян на безоплатну правову допомогу : Дис. канд. юрид. наук (12.00.07) // 

ХНУВС. – Харків: 2012. – 187 с. 

2.27.Сущенко В.Д., Константінов С.Ф., Єрмаков Ю.О., Луговий І.О., 

Мозоль С.А. Адміністративна відповідальність за правопору-шення, що 

посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок 

його забезпечення: Навчальний посібник. – К.: "МП Леся", 2012. 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Виконання самостійної роботи є обов’язковою умовою допуску до 

модульного контролю. Матеріали самостійної роботи можуть подаватись на 

перевірку викладачу в окремій папці (у роздрукованому чи електронному 

варіантах відповідно до характеру роботи) за погодженням з лектором чи 

викладачем. 
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Самостійна робота  полягає у написанні реферату або доповіді.  

Реферат повинен містить такі елементи:  

• титульна сторінка;  

• план; 

• вступ (мають бути обґрунтовані  актуальність та значення обраної теми 

реферату, визначені мета та завдання роботи); 

• основна частина  (розкривається тема реферату шляхом висвітлення 

основних питань); 

• висновки (необхідно сформулювати науково-теоретичні та практичні 

підсумки проведеного аналізу за проблематикою реферату);  

• список використаних джерел. 

Оформлення реферату: шрифт – Times New Roman, розмір кегля – 14. 

Друкується через 1,5 інтервали; ширина поля ліворуч – 1,5 см, праворуч – 2,5-3 

см, знизу – 2,0 см. Обов’язкова нумерація сторінок. Обсяг реферату – до 15 

сторінок. 

Вимоги до доповіді такі ж, як і для реферату. Обсяг доповіді – 6 сторінок. 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Однією з форм організації навчального процесу в умовах кредитно-

модульної системи є індивідуальна робота студентів. 

Індивідуальна робота студентів з дисципліни «Адміністративний процес» 

може включати: 

• написання наукових статей та тез наукових доповідей; 

• участь у студентських конференціях, конкурсах, олімпіадах, наукових 

засіданнях, науково-практичних семінарах, колоквіумах тощо; 

• участь у роботі студентського наукового гуртка з адміністративного 

процесу; 

• складання схем; 

• розробка мультимедійних презентацій у вигляді спеціально 

підготовленого слайд-шоу, де матеріал подається у вигляді схем, діаграм, 

статистичних даних тощо. 

Вибір видів індивідуальної роботи здійснюється студентом за власними 

інтересами та попереднім узгодженням з викладачем або лектором.  

Схеми повинні бути багатоступеневими. Кількість схем – 5. 

Презентація повинна містити титульну сторінку, план, вступ, основний 

текст, висновок до кожного питання, висновок та літературу. Вимоги до змісту 

та структури презентації:  

• Стислий виклад матеріалу, максимальна інформативність тексту.  

• Використання знайомих слів і скорочень.  

• Відсутність нагромадження, чіткий порядок у всьому.  

• Ретельно структурована інформація.  

• Наявність коротких та лаконічних заголовків, маркованих та 
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нумерованих списків.  

• Важливу інформацію (наприклад, висновки, визначення, правила тощо) 

треба подавати великим та виділеним шрифтом і розміщувати в лівому 

верхньому кутку слайда.  

• Другорядну інформацію бажано розміщувати внизу слайда.  

• Кожному положенню (ідеї) треба відвести окремий абзац.  

• Головну ідею треба викласти в першому рядку абзацу.  

• Використовуйте табличні форми подання інформації (діаграми, схеми) 

для ілюстрації найважливіших фактів, що дасть змогу подати матеріал 

компактно й наочно.  

• Графіка має органічно доповнювати текст.  

• Пояснення треба розміщувати якнайближче до ілюстрацій, із якими 

вони мають з'являтися на екрані одночасно.  

• Усю текстову інформацію потрібно ретельно перевірити на відсутність 

орфографічних, граматичних і стилістичних помилок. 

Загальна кількість слайдів – 20. 

Вимоги до виконання тез надає лектор або викладач. Теми тез 

обговорюються з лектором або викладачем особисто. 
 
 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ МОДУЛЬНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО 

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Принципи і види контролю знань студентів з дисципліни  

«Адміністративний процес» 

 

Контроль знань є складовою багатогранного навчального процесу в 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ і являє собою 

організацію зворотного зв’язку як засобу управління навчально-виховним 

процесом.  

Результати контролю знань слугують основним показником, за яким 

оцінюється робота окремого студента, академічної групи, курсу, факультету в 

цілому, а також робота викладача. 

Контроль знань ґрунтується на таких основних принципах: 

 перевірка й оцінка знань студентів мають відображати рівень 

засвоєння знань та стимулювати студентів до досягнення нових 

успіхів; 

 перевірка й оцінювання знань мають проводитися систематично, 

планово, у нерозривному зв’язку з усім процесом навчання; 

послідовно з поступовим ускладненням завдань, змісту й методики; 

 перевірка й оцінювання знань здійснюються з урахуванням 

індивідуальних особливостей і особистих успіхів кожного окремого 

студента; 
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 диференціація оцінок має здійснюватися за заздалегідь 

визначеними об’єктивними критеріями; 

 оцінка знань студента повинна відповідати істинній якості та 

кількості засвоєних знань, умінь і навичок. 

Контроль знань з дисципліни «Адміністративний процес», що 

викладається на кафедрі загальноправових дисциплін складається з двох 

блоків планових заходів: 

1. модульний контроль знань студентів; 

2. підсумковий контроль знань студентів. 

 

Оцінювання модульного контролю студента 
Модульний контроль знань студента є однією з основних частин всього 

навчального процесу й засобом виявлення ступеня засвоєння студентом 

програмного матеріалу. Модульний контроль роботи студента впродовж 

семестру має: 

 допомагати студентові в організації його роботи; 

 привчати студента до систематичного опрацювання матеріалу й 

підготовки до сприйняття наступних тем із програми дисципліни; 

 виявити ступінь відповідальності студента та його ставлення до роботи, 

причини, що перешкоджають виконувати навчальну програму; 

 стимулювати активність та інтерес студента у вивченні дисципліни; 

 виявити обсяг, глибину та якість сприйняття студентом матеріалу, який 

вивчається; 

 визначити прогалини в знаннях та способи їх усунення; 

 виявити рівень опанування навичками самостійної роботи.  

Оцінювання модульного контролю студента в семестрі проводиться за 

двома основними напрямами (об’єктами контролю): 

1) систематичність та активність роботи на семінарських заняттях; 

2) виконання завдань для самостійного опрацювання. 

 

 

Підсумковий контроль знань студентів 

Підсумковий контроль знань студентів охоплює результати оцінювання 

модульного контролю та екзамен. Метою підсумкового контролю знань є 

визначення дійсного рівня та змісту знань студентів з конкретної дисципліни за 

обсягом, якістю, глибиною та вмінням застосовувати одержані знання у 

практичній діяльності відповідно до моделі конкретного освітньо-

кваліфікаційного рівня. 

Підсумковий контроль знань з цієї дисципліни проводиться у формі 

екзамену. Питання до екзамену є вузловими, узагальненими, комплексними, 

потребують творчого підходу під час побудови відповіді та вміння синтезувати 

отримані знання. 

Питання до екзамену відбираються в межах програмних питань, що 
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становлять зміст навчальної дисципліни. Програмні питання доводяться до 

студентів на початку навчального семестру. 

Передумовою для успішного складання екзамену з дисципліни є поточна 

робота протягом семестру. 

 

 

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Адміністративний процес» 
 

1. Загальні положення 
1.1. Положення про рейтингову систему оцінювання успішності навчання 

(далі – РСО), які встановлюють особливості рейтингу з кредитних модулів, 

методику його розрахунку та принципи використання, розробляється, 

обговорюється й ухвалюється до початку семестру, в якому вивчається 

дисципліна «Адміністративний процес», на початку навчального року 

доводиться до студентів і протягом навчального року залишаються незмінними.  

1.2. В основу РСО покладено поопераційний контроль і накопичення 

рейтингових балів за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність студентів у 

процесі навчання. 

Метою рейтингової системи оцінювання є: 

 інтенсифікація навчального процесу та підвищення якості підготовки 

фахівців; 

 підвищення мотивації студентів до активного, свідомого навчання, 

систематичної самостійної роботи протягом семестру та відповідальності 

за результати навчальної діяльності; 

 встановлення постійного зворотного зв’язку з кожним студентом та 

своєчасне коригування його навчальної діяльності; 

 забезпечення змагальності та здорової конкуренції в навчанні; 

 підвищення об’єктивності оцінювання рівня підготовки студентів; 

 зменшення психологічних, емоційних і фізичних перевантажень у період 

екзаменаційних сесій. 

1.3. Положення про РСО є додатком до робочої навчальної програми 

дисципліни «Адміністративний процес».  

1.4. Основою для розробки РСО є розподіл аудиторного часу на певні види 

навчальних занять, які заплановані в робочих навчальних планах, модульні 

контролі, індивідуальні завдання тощо.  

 

2. Система оцінювання 

2.1. У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ 

встановлюється єдина максимальна сума балів – 100 балів. Тобто, це 

максимально можлива сума балів за всі види робіт з даного модуля: 

семінарські, практичні та інші заняття; контрольні роботи; самостійне вивчення 

першоджерел, тем і розділів; робота за індивідуальним планом; колоквіуми, 
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написання тез тощо.  

2.2. Оцінка всіх модульних завдань визначається на основі розроблених 

кафедрою загальноправових дисциплін критеріїв. Складова модульного 

контролю має бути не більше 40 балів. 

2.3. Встановлюються максимальні суми балів за виконання: завдань, 

виконаних у рамках аудиторних занять, – 30 балів, самостійної роботи, 

виконання індивідуальних завдань – 30 балів, завдань, винесених на модульний 

контроль, – 40 балів.  

 

 Оціювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності студента з 

дисципліни «Адміністративний процес» 

 

Модуль І 
 

Модуль ІІ 
 

 

аудиторні  

заняття 

 Сам 

ост. та 

індивід

. 

роботи 

моду

льни

й 

конт

роль 

аудиторні  

заняття 

Сам 

ост. 

та 

індив

ід. 

робо

ти 

модуль

ний 

контро

ль 

ек

за

ме

н 

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 30 40 Т.6 Т.7 Т.8 Т.9 30 40  

 

 

 

 

 

40 

30 30 

100 100 

середній бал (сума набраних балів у межах одного модуля, поділена на 

кількість модулів) 

100 

  

2.4. Студентам, які повністю виконали навчальний план, позитивно 

атестовані з дисципліни «Адміністративний процес» за результатами 

модульних контролів (отримали 60 балів і вище) на останньому тижні 

теоретичного навчання за їх згодою в заліково-екзаменаційній відомості 

проставляється рейтинговий бал і відповідна оцінка за 4-х бальною шкалою. 

2.5. За бажанням студент може складати підсумковий екзамен з метою 

підвищення оцінки, отриманої за результатами модульних контролів. Складова 

екзаменаційного контролю має бути не більше 40 балів. 

2.6. Викладач зобов’язаний розробити конкретний перелік робіт, які 

зобов’язаний виконати студент, та критерії їх оцінки (чіткі критерії оцінювання 

модулів, самостійної роботи, індивідуального завдання, контрольної роботи і 

т.п.) та довести їх до відома студентів на початку вивчення дисципліни 

«Адміністративний процес». 
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2.7. Під час контролю систематичності та активності роботи студентів 

оцінці можуть підлягати: відвідування семінарських і практичних занять, 

активність та рівень знань при обговоренні питань семінарів, результати 

виконання лабораторних робіт, проведення розрахунків, завдання для 

самостійного вивчення, підготовка рефератів та їх презентація, участь у 

студентських конференціях, гуртках, наукових конкурсах та олімпіадах, інші 

форми робіт. 

2.8. Кафедра загальноправових дисциплін і викладачі можуть 

встановлювати заохочувальні бали за активну участь в обговоренні 

навчального матеріалу, творче виконання завдань, за додаткову індивідуальну 

роботу, яка сприяє поглибленому вивченню курсу «Адміністративний процес» 

(написання і захист реферату, огляд літератури, участь у науковій роботі, 

публікації статей, олімпіадах, конференціях, виставках, заявках на винаходи 

тощо), а також вилучати бали за пропуски занять, несвоєчасне виконання 

завдань тощо. Слід однак мати на увазі, що під час додаткового нарахування 

балів їх загальна сума не повинна перевищувати максимально допустиме 

значення. 

 

3. Переведення значення рейтингових оцінок 

з кредитного модуля в ECTS та традиційні оцінки 
3.1. Встановлюється порядок перерахунку рейтингових показників100-

бальної університетської шкали оцінювання в традиційну бальну шкалу та 

європейську шкалу ECTS: 

За шкалою 

ECTS 

За національною шкалою За шкалою 

навчального 

закладу  

А Відмінно 90–100 

В Добре 83–89 

С 75-82 

D задовільно 68–74 

Е 60-67 

FX незадовільно з можливістю повторного складання 35–59 

F незадовільно з обов’язковим повторним курсом 1–34 

FX означає: «незадовільно» – необхідно виконати певну додаткову роботу 

для успішного складання; 

F означає: «незадовільно» – необхідна значна подальша робота. 

 

 

 

Питання для підготовки до підсумкового контролю 
1. Поняття адміністративно-процесуального права, його зміст та загальні 

риси. 

2. Особливості адміністративно-процесуального права. 

3. Основні напрямки розвитку адміністративно-процесуального права на 
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сучасному етапі. 

4. Адміністративно-процесуальне право зарубіжних країн. 

5. Органи публічної влади, як суб’єкти адміністративного процесу. 

6. Сучасні підходи до системи адміністративно-процесуального права. 

7. Система джерел адміністративно-процесуального права.  

8. Поняття та види адміністративних процедур. 

9. Поняття, види, загальні ознаки звернення громадян. 

10. Правові основи провадження за зверненнями громадян.  

11. Форми, строки звернень громадян. 

12. Стадії та структура провадження за зверненнями громадян.  

13. Особливості розгляду скарги як виду звернень. 

14. Доступ до публічної інформації: загальні положення та поняття. 

15. Основні засади та правові основи надання доступу громадянам до 

публічної інформації. 

16. Законодавче і нормативне врегулювання процедури доступу до публічної 

інформації. 

17. Інформаційний запит щодо доступу до публічної інформації. Вимоги, 

контроль та особливості. 

18. Петиція як форма безпосередньої демократії в Україні. 

19. Поняття, принципи, види та особливості дисциплінарних проваджень. 

20. Особливості дисциплінарних проваджень щодо різних суб’єктів таких 

проваджень. 

21. Нормативне регулювання дисциплінарної відповідальності осіб, які 

знаходяться на публічній службі. 

22. Види дисциплінарних стягнень, що застосовуються до державних 

службовців та їх характеристика.  

23. Історичний досвід формування адміністративної юстиції в Україні та 

зарубіжних країнах.  

24. Провадження адміністративної юстиції в Україні. 

25. Законодавче і нормативне врегулювання  діяльності адміністративних 

судів. 

26. Адміністративні суди у судовій системі України. 

27. Система адміністративних судів. 

28. Визначення понять, наведених у Кодексі адміністративного судочинства 

України. 

29. Поняття юрисдикції адміністративних судів з вирішення 

адміністративних справ, їх загальні ознаки та відмінності. 

30. Виключення окремих категорій справ із юрисдикція адміністративних 

судів.  

31. Поняття підсудності адміністративних справ. Юридичні ознаки та 

властивості визначення підсудності. 

32. Предметна підсудність адміністративних справ. Поняття та особливості. 

33. Територіальна підсудність адміністративних справ. Поняття та 

особливості.  
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34. Інстанційна підсудність адміністративних справ. Поняття та особливості. 

Підсудність кількох пов’язаних між собою вимог. 

35. Розмежування справ адміністративної юрисдикції з іншими 

юрисдикціями. 

36. Принципи адміністративного судочинства.  

37. Процесуальний статус сторін в судовому адміністративному процесі. 

Процесуальний статус третіх осіб в судовому адміністративному процесі.  

38. Процесуальний статус представників в судовому адміністративному 

процесі. 

39. Судові виклики та повідомлення.  

40. Фіксування судового процесу. 

41. Докази та доказування в адміністративному процесі. 

42. Строки в адміністративному процесі. 

43. Поняття та зміст адміністративного позову.  

44. Форма і зміст адміністративного позову. 

45. Позовні вимоги. 

46. Відкриття провадження в адміністративній справі. 

47. Залишення без руху позовної заяви. Повернення позову. 

48. Відмова у відкритті провадження у справі. Закриття провадження у 

справі. 

49. Підготовче провадження під час розгляду справи адміністративної 

юрисдикції. 

50. Судовий розгляд справи по суті.  

51. Залишення позовної заяви без розгляду. Зупинення, закриття 

провадження у справі. 

52. Судові рішення в адміністративному судочинстві та порядок їх 

прийняття.  

53. Особливості провадження у справах щодо спорів, пов'язаних з 

прийняттям, проходженням та звільненням з публічної служби.  

54. Особливості провадження у справах за зверненням органів доходів і 

зборів. Податкове подання. 

55. Скорочене провадження щодо розгляду справ адміністративної 

юрисдикції. Поняття та зміст. 

56. Особливості провадження по виборчим справам, які розглядаються в 

адміністративних судах.  

57. Особливості провадження у справах щодо уточнення списку виборців. 

58. Особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи 

бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради 

юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів. 

59. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу. 

60. Судовий контроль за виконанням судових рішень. 

61. Виконання судових рішень в адміністративних справах. 

62. Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень в 
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адміністративних справах. 

63. Набрання судовим рішенням законної сили. Негайне виконання судових 

рішень.  

64. Оскарження судових рішень. Апеляційне оскарження. 

65. Порядок і строки апеляційного оскарження в адміністративній справі. 

66. Предмет апеляційного оскарження. Форма і зміст апеляційної скарги 

67. Касаційне оскарження. Підстави касаційного оскарження.  

68. Порядок подання касаційної скарги, строки її подання. Форма і зміст 

касаційної скарги. 

69. Порядок перегляду судових рішень Верховним Судом. 

70. Співвідношення судового та позасудового розгляду адміністративно-

правових спорів. 

71. Поняття, правова основа та ознаки виконавчого провадження.  

72. Суб'єкти виконавчого провадження та їх процесуальний статус.  

73. Види виконавчих документів у виконавчому провадженні.  

74. Оскарження рішень, дій та бездіяльності органу державної виконавчої 

служби, приватного виконавця. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЛЯ НОТАТОК 
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Методичне видання 

 

 

 

 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС 

 

Методичні рекомендації 

для самостійної та індивідуальної роботи 

 

(для студентів 4 курсу денної форми навчання 

юридичного факультету) 
 

 

За  редакцією 
кандидата юридичних наук, доцента 

В.В. Ількова 
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