
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код:  
2. Назва: Актуальні проблеми адміністративного права та процесу 
3. Тип: обов’язковий 
4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6 

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

Григорович, кандидат юридичних наук, професор  

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• аналізувати основні тенденції розвитку адміністративного судочинства в 

Україні; 

• аналізувати чинне адміністративно-процесуальне законодавство України; 

• роз’яснювати особам, які беруть участь у справі, їхні права та обов’язки, а також 

складати постанови та ухвали; 

• підготувати справи до апеляційного розгляду; 

• складати ухвали та постанови суду касаційної інстанції 

• складати виконавчий лист. 

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

та інноваційних методів навчання 

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

право України», «Адміністративне право України», «Судові та правоохоронні органи» 

«Адміністративно-процесуальне право», «Порівняльне правознавство», «Цивільний 

процес», «Господарський процес» 
12. Зміст курсу: Актуальні проблемні питання становлення адміністративного 

судочинства в Україні. Актуальні проблеми розмежування адміністративної юрисдикції. 

Учасники адміністративного процесу. Актуальні проблемні питання доказування в 

адміністративному судочинстві. Судові витрати та строки в адміністративному 

судочинстві. Актуальні проблеми провадження в адміністративному суді першої інстанції. 

Актуальні проблемні питання перегляду судових рішень. Актуальні проблеми виконання 

судових рішень в адміністративних справах. Актуальні проблемні питання перегляду 

судових рішень в касаційній інстанції. Актуальні проблемні питання перегляду судових 

рішень за нововиявленими обставинами. Актуальні проблемні питання перегляду судових 

рішень за виключними обставинам. Проблемні питання при винесенні та виконанні 

судових рішень. Проблеми виконання судових рішень в адміністративних справах. 

Актуальні проблеми забезпечення доказів та позовів у адміністративному судочинстві. 

Актуальні проблеми розгляду адміністративних справ при оскарженні нормативно-

правових актів. Особливості та актуальні проблеми розгляду адміністративних справ по 

оскарженню правових актів індивідуальної дії. Особливості і правові проблеми розгляду 

адміністративних справ, пов’язані з виборчим процесом та проведення Всеукраїнського 

референдуму. Актуальні проблеми визначення підсудності і розгляду справ, які підсудні 

Верховному Суду як суду першої інстанції. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Адміністративне судочинство: Підручник. Вид.2,перероб. І допов./ За аг.ред. Т.О. 

Коломоєць. К.: Істина, 2011. 304 с. 

2. Административная юстиция в новых европейских демократиях: Практ. исслед. в 

сфере адм. права й процесса в Болгарин, Зстонии, Векгрии, Польше й Украине: пер. с 

англ. / Ред.: Д.Дж. Галлиган й др. К.: АртЗк; Будапешт: ОСИ/КОЛПИ, 1999. 

3. Административное право зарубежных стран. Учебник / Под ред. А.Н. Козырина й 

М.А. Штатиной. М.: Спарк, 2003. 

4. Адміністративна процедура та контроль за діяльністю адміністративних органів в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Угорщині, Польщі, Болгарії, Естонії та Албанії. К.: Вид-во УАДУ, 1999. 

5. Адміністративна реформа для людини (науково-практичний нарис). За загальною 

редакцією І. Коліушка. К.: Факт, 2001. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
32 год. лекцій, 30 год. практичних робіт, 118 год. самостійної роботи. Разом – 180 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:  

2. Title: Actual problems of administrative law and process 
3. Type: Required 

4. Level of higher education: II (Master's degree) 

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

6. Semester when studying discipline: 1 

7. Number of established ECTS credits: 6 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers. Degree, position: Shtogun Sergiy 

Grygorovych Candidate of Juridical Sciences (PhD), Professor 

9. Learning outcomes: to be able to:  

• analyze the main trends of administrative justice in Ukraine; 

• to analyze the current administrative-procedural legislation of Ukraine; 

• explain to the persons involved in the case their rights and obligations, as well as make 

decisions and decisions; 

• prepare cases for appeal proceedings; 

• make decisions and decisions of the court of cassation 

• compiling an executive letter 

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

innovative teaching methods 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Constitutional Law of 

Ukraine", "Administrative Law of Ukraine", "Judicial and Law Enforcement Bodies", 

"Administrative Procedure Law", "Comparative Law", "Civil Procedure", "Economic Process" 

12. Content of the course: Current issues of formation of administrative legal proceedings 

in Ukraine. Actual problems of differentiation of administrative jurisdiction. Participants in the 

administrative process. Actual problem issues of evidence in administrative legal proceedings. 

Litigation costs and time limits in administrative proceedings. Actual problems of proceedings in 

the administrative court of first instance. Current issues of reviewing court decisions. Actual 

problems of execution of court decisions in administrative affairs. Topical issues of reviewing 

court decisions in cassation instance. Current issues of reviewing court decisions for newly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



discovered circumstances. Current issues of reviewing court decisions under exceptional 

circumstances. Problematic issues when making and enforcing court decisions. Problems of 

execution of court decisions in administrative affairs. Actual problems of providing evidence and 

lawsuits in administrative justice. Actual problems of reviewing administrative cases in appeal of 

normative legal acts. Features and actual problems of considering administrative cases in 

challenging legal acts of individual action. Features and legal issues of consideration of 

administrative cases related to the electoral process and the conduct of the All-Ukrainian 

referendum. Actual problems of determining the jurisdiction and consideration of cases that are 

subject to the Supreme Court as a court of first instance. 

13. Recommended editions: 
1. Адміністративне судочинство: Підручник. Вид.2,перероб. І допов./ За аг.ред. Т.О. 

Коломоєць. К.: Істина, 2011. 304 с. 

2. Административная юстиция в новых европейских демократиях: Практ. исслед. в 

сфере адм. права й процесса в Болгарин, Зстонии, Векгрии, Польше й Украине: пер. с 

англ. / Ред.: Д.Дж. Галлиган й др. К.: АртЗк; Будапешт: ОСИ/КОЛПИ, 1999. 

3. Административное право зарубежных стран. Учебник / Под ред. А.Н. Козырина й 

М.А. Штатиной. М.: Спарк, 2003. 

4. Адміністративна процедура та контроль за діяльністю адміністративних органів в 

Угорщині, Польщі, Болгарії, Естонії та Албанії. К.: Вид-во УАДУ, 1999. 

5. Адміністративна реформа для людини (науково-практичний нарис). За загальною 

редакцією І. Коліушка. К.: Факт, 2001. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
32 hours lectures, 30 hours laboratory work, 118 hours independent work. Together - 180 hours. 

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

business and role games, case studies, individual and group research tasks, use of multimedia 

tools. 

15. Form and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


