
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: 1.3.17 
2. Назва: Адміністративне судочинство 
3. Тип: обов’язковий 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:3 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів науковий ступінь, посада: Штогун 

Сергій Григорович, кандидат юридичних наук, професор  

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен знати і вміти:  

• використовувати знання з адміністративного судочинства в юридичній практиці;  

• тлумачити та застосувати норми права, якими врегульовано адміністративне 

судочинство,  

• аргументувати власну точку зору та приймати рішення у спірних процесуальних 

ситуаціях,  

• обґрунтовувати законність правових рішень, що приймаються;  

• поняття адміністративного судочинства та його завдання; систему 

адміністративних судів;  

• юрисдикцію адміністративних судів;  

• правила предметної, територіальної та інстанційної підсудності справ 

адміністративної юрисдикції;   

• права та обов’язки учасників адміністративного судочинства;  

• стадії та порядок вирішення справ адміністративної юрисдикції;  

• особливості розгляду адміністративних справ в апеляційному, касаційному 

порядку. 

10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття з використанням 

традиційних та інноваційних методів навчання 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Організація 

судових і правоохоронних органів», «Адміністративне право». 

12. Зміст курсу: Система адміністративних судів. Юрисдикція адміністративних 

судів. Поняття та види підсудності адміністративних судів. Учасники адміністративного 

судочинства. Розгляд адміністративної справи судом першої інстанції. Особливості 

адміністративного провадження в апеляційній та касаційній інстанції. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Адміністративне процесуальне (судове) право України : підруч. / за заг. ред. С.В. 

Ківалова. О. : Юридична література, 2007. 312 с. 

2. Кодекс адміністративного судочинства України : науково-практичний коментар : 

у 2 т. / за заг. ред. Р. О. Куйбіди. К. : Книга для бізнесу, 2007. Т. 1. 552 с. 

3. Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. Адміністративний процес України : 

навчальний посібник. К. : Прецедент, 2007. 613 с. 

4. Сайт Верховної Ради України – безкоштовна база законодавства, інформація про 

юридичні видання, посилання на зарубіжне законодавство : URL: http:\\www.rada.kiev.ua 

5. Стефанюк В.С. Судовий адміністративний процес : монографія. Х. : Консум, 2003. 

464 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
26 год. лекцій, 16 год. практичних робіт, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-

дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий, або тестовий, або усний в кінці 5 

семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16.Мова викладання: українська. 

 

 

Завідувач кафедри 

спеціальних юридичних дисциплін 

д.ю.н., проф.        В.І. Кафарський 

 

 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: 1.3.17; 

2. Title: Administrative Justice 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the first(Bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 3; 

6. Semester when the discipline is studied: 5; 

7. Number of established ECTS credits: 4; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Shtogun 

Sergiy Grygorovych Candidate of Juridical Sciences (PhD), Professor 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must know and be able to: 

• use knowledge of administrative legal practice in legal practice; 

• interpret and apply the rules of law, which regulate administrative proceedings,  

• argue their own point of view and make decisions in disputed procedural situations, 

• Substantiate the legality of the legal decisions that are being made.  

• the concept of administrative justice and its task;  

• system of administrative courts;  

• the jurisdiction of administrative courts; rules of substantive, territorial and 

instantiative jurisdiction of affairs of administrative jurisdiction; 

• rights and obligations of participants in administrative legal proceedings; 

• stages and procedure for resolving cases of administrative jurisdiction;  

• Peculiarities of consideration of administrative cases in appeal, cassation procedure. 

10. Forms of organizing classes: lectures, practical classes using traditional and 

innovative teaching methods. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Organization of judicial 

and law enforcement agencies; Administrative Law. 

12.Course contents: system of administrative courts, jurisdiction of administrative courts, 

notions and types of jurisdiction of administrative courts, participants in administrative 

proceedings, consideration of administrative cases by a court of first instance, peculiarities of 

administrative proceedings in the appellate and cassation instances 

13. Recommended educational editions: (зазначити до 5 джерел) 
6. 1. Адміністративне процесуальне (судове) право України : підруч. / за заг. ред. 

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

7. Кодекс адміністративного судочинства України : науково-практичний коментар : 

у 2 т. / за заг. ред. Р. О. Куйбіди. К. : Книга для бізнесу, 2007. Т. 1. 552 с. 

8. Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. Адміністративний процес України : 

навчальний посібник. К. : Прецедент, 2007. 613 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Сайт Верховної Ради України – безкоштовна база законодавства, інформація про 

юридичні видання, посилання на зарубіжне законодавство : URL: http:\\www.rada.kiev.ua 

10. Стефанюк В.С. Судовий адміністративний процес : монографія. Х. : Консум, 

2003. 464 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures – 26 hours, practical classes – 16 hours, independent work – 78 hours. Total – 120 

hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, 

implementing business and role games, implementing case method, individual tasks of scientific 

research, group tasks of scientific research, using multimedia tools 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): exam written or test oral at the end of the 5
th

 semester.  

Current control (60 points): testing, questioning  

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the Department of  

Special Law Disciplines,  

Doctor of Juridical Sciences, Professor      V. I. Kafarskiy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


