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Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі 

MOODLE 
  

ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація 
навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та 
цілі 

 

Нині в Україні формується нова ідеологія взаємовідносин між 

державою і громадянином. У зв’язку з цим оновлюється адміністративне 

законодавство, що спонукає до імплементації теоретичних доробків щодо 

адміністративної юстиції у сферу реальної адміністративної практики у 

всіх сенсах цього словосполучення. Отож програма навчальної 

дисципліни «Актуальні проблеми адміністративного права та судочинства» 

спрямована на формування у студентів правничого профілю 

компетентностей щодо основних тенденції розвитку адміністративного 

права і процесу України, наявні у цій сфері проблеми та перспективні 

шляхи їх розв'язання. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є актуальні проблеми 

адміністративного права і процесу, що мають важливий характер для 

нашого суспільства і вирішуються через призму адміністративно-правової 

науки. 

 

Мета навчальної дисципліни: вивчення чинного адміністративно-

процесуального законодавства України через призму дискусійних 

проблем реалізації норм адміністративного права й судового 

адміністративного процесу  

 

Використовуються такі методи викладання та технології: лекції 

різного типу, демонстрація, проблемно-пошуковий метод, аналіз 

конкретних ситуацій (case study) 

Посилання на 
розміщення  
навчальної 
дисципліни  на 
навчальній 
платформі 
Moodle 
 

https://exam.nuwm.edu.ua  

Компетентності    1. Загальні компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

2. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для 

розв’язання складних задач і проблем, утому числі, у ситуаціях правової 

невизначеності. 
СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у 

правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і приватного 

mailto:o.a.lahodniuk@nuwm.edu.ua
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341
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права, а також кримінальної юстиції. 
СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати 

розгорнуту юридичну аргументацію.  

СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад 

(принципів) та процедур судочинства в Україні.  

СК8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові інструменти 

альтернативного позасудового розгляду та вирішення правових спорів.  

СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці 

правових явищ та правозастосовній діяльності.  

СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають 

системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а 

також розуміння особливостей практики їх застосування. СК11. Здатність 

критично оцінювати ефективність представництва і захисту прав, свобод 

та інтересів клієнтів. 

СК11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і 

захисту прав, свобод та інтересів клієнтів. 

СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права 

інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з 

належною аргументацією.  

СК14. Здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових 

актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, 

прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.  

СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, 

враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та 

вмотивованості. 

СК16. Здатність правильно застосовувати положення антикорупційного 

законодавства в конкретних правових ситуаціях, в тому числі 

професійних, аналізувати проблеми, що виникають в просі реалізації 

заходів запобігання корупції 

СК17. Здатність володіти та використовувати інструментальні засоби 

комп'ютерних технологій інформаційного обслуговування діяльності 

юридичних організацій, обробки юридичної і статистичної інформації на 

основі використання систем управління базами даних, довідково-

інформаційних систем. 
Програмні 
результати 
навчання 
 

Зміст вивчення дисципліни «Актуальні проблеми адміністративного права 

та судочинства» сформульований у таких термінах результатів навчання: 

РН6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти 

опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. 

РН7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання.  

РН11. Використовувати передові знання і методики у процесі 

правотворення та правозастосування інститутів публічного та 

приватного права і кримінальної юстиції.  

РН16. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-

правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, 

прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини. 

РН17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у різних сферах професійної діяльності. 

РН18. Досліджувати процеси формування корупції в світовій та 

вітчизняній практиці, аналізувати стан та перспективи запобігання та 

протидії корупції в Україні; 

РН19. Впроваджувати засоби інформатизації під час безпосереднього 

забезпечення правового регулювання конкретних видів суспільних відносин, 
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а  також використовувати комп’ютерні технології у цивільному, 

кримінальному, господарському та адміністративному судочинствах. 

 

Перелік 
соціальних, 
«м’яких» 
навичок (soft 
skills) 
 

Аналітичні навички, грамотність, гнучкість розуму, здатність до 

навчання, здатність логічно обґрунтовувати позицію, ініціативність, 

комплексне рішення проблеми, навички письмового спілкування, критичне 

мислення, саморозвиток, формування власної думки та прийняття 

рішень. 

Структура 
навчальної 
дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Проблемний дискурс адміністративної юстиції.  

Тема 1. Сучасний стан та проблеми розвитку адміністративного права 

України, як галузі публічного права. 

Тема 2. Людина і виконавча влада: становлення нового типу 

взаємовідносин. 

Тема 3. Актуальні проблеми становлення адміністративної юстиції в 

Україні. 

Тема 4. Актуальні проблеми розмежування адміністративної юрисдикції. 

Тема 5. Актуальні питання організації провадження в адміністративному 

суді першої інстанції. 

Змістовий модуль 2. Проблемні аспекти адміністративного 

судочинства  
Тема 6. Актуальні проблеми перегляду судових рішень (апеляційне та 

касаційне провадження). 

Тема 7. Актуальні проблеми виконання судових рішень в адмінсправах. 

Тема 8. Актуальні проблеми забезпечення доказів та позовів в 

адміністративному судочинстві. 

Тема 9. Актуальні проблеми розгляду адміністративних справа щодо 

оскарження нормативно-правових актів. 

Тема 10. Актуальні проблеми й особливості розгляду адміністративних 

справа пов’язаних з виборами та референдумами. 

Методи 
оцінювання та 
структура  
оцінки 

Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно засвоїти 

теоретичний матеріал та здати модульні контролі знань, а також вчасно 

виконати практичні завдання. В результаті вони зможуть отримати такі 

обов’язкові бали: 

60 балів -за вчасне та якісне виконання завдань практичних занять, що 

становить поточну (практичну) складову його оцінки (кожне із 

запланованих занять оцінюється у 7 балів, індивідуальне творче завдання 

(10 балів); 

20 балів – модульний контроль 1; 

20 балів –модульний контроль 2. 

Усього 100 балів. 

Додаткові бали студенти можуть отримати за: участь у наукових 

конференціях, круглих столах, написання наукових робіт та рефератів 

дослідницького характеру за темою курсу. Тему дослідницької роботи 

студенти можуть вибрати самостійно за погодженням із викладачем.  

Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль 

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ 

Модульний контроль проходитиме у формі тестування. У тесті 30 

запитань різної складності:  

рівень 1 – 26 запитань по 0,5 бали (13 балів),  

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
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рівень 2 – 2 запитань по 2 бали (4 бали),  

рівень 3 – 1 запитання по 3 бали (3 бали).  

Усього – 20 балів.  
  
Місце 
навчальної 
дисципліни в 
освітній 
траєкторії 
здобувача 
вищої освіти 
 

Теорія держави і права, 

Конституційне право 

Адміністративне право 

Адміністративне судочинство 

Сучасні цінності інтеграції та міжнародної співдружності 

Філософія права 

Актуальні проблеми конституційного права 

Поєднання 
навчання та 
досліджень 

Здобувачі вищої освіти отримують для виконання індивідуальні творчі 
завдання (теоретико-практичного спрямування) 
 

Інформаційні 
ресурси 

1. Адміністративне процесуальне право України : навча-

льнометодичний посібник / І. О. Картузова, Д. А. Козачук, А. Ю. 

Осадчій, Г. М. Сарибаєва. Одеса : Фенікс, 2016. 400 с. 

2. Адміністративне процесуальне право: навч. посібник / кол. авт. ; 

за заг. ред. Т. П. Мінки. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. 

справ, 2017. 320 с. 

3. Адміністративне судочинство: навч. посіб. / І. М. Балакарєва, І. 

В. Бойко, Я. С. Зелінськатаін; за заг. ред. Н. Б. Писаренко. 

Харків: Право, 2016. 312 с. 

4. Адміністративне судочинство України : підручник / О. М. 

Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.] 

; за заг. ред. О. М. Пасенюка. Київ: Юрінком Інтер, 2009. 672 с. 

5. Адміністративно-правове забезпечення реформування 

судоустрою та судочинства в Україні. Київ : [б. в.], 2016. 534 с. 

6. Адміністративний процес України (у схемах) : навчальний 

посібник / М. М. Бурбика, М. В. Колеснікова, А. В. Солонар. 

Суми: Сумський державний університет, 2019. 108 с. 

7. Загальне адміністративне право: підручник / за заг. ред. I. С. 

Гриценка. Київ: Юрінком Iнтер, 2015. 568 с. 

8. Ковбас І. В., Федорук Н. С. Адміністративне право України. 

Конспект лекцій. Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2015. 160 с. 

9. Кузьменко О.В. Адміністративна юстиція в Україні: Навчальний 

посібник. Київ: Атіка, 2007. 156 с. 

10. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-

практичний коментар / за заг. ред. М.М. Ясинка. Київ: Алерта, 

2018. 532 с. 

11. http://www.nbuv.gov.ua – бібліотека ім. В.І. Вернадського 

12. http://zakon.rada.gov.ua – Верховна Рада України 

13. http://www.president.gov.ua – Президент України 

14. http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України 

15. http://www.ccu.gov.ua – Конституційний Суд України 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ccu.gov.ua/
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16. http://www.scourt.gov.ua –  Верховний Суд України 

17. http://www.minjust.gov.ua – Міністерство юстиції України 

18. http://www.reyestr.court.gov.ua – Єдиний державний реєстр 

судових рішень 

19. http://www.coe.int/t/r/human_rights_court – Європейський Суд з 

прав людини. 

 
 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
 

Дедлайни та 
перескладання 

1. Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 

згідно «Порядок ліквідації академічних заборгованостей у 

НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 

документу і реалізується право студента на повторне 

вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. 

2. Перездача модульних контролів здійснюється згідно 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk- 
6tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 

3. Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 
оприлюднюються на сторінці 
MOODLEhttps://exam.nuwm.edu.ua/ 

Правила академічної 
доброчесності 

Здобувач вищої освіти виконуючи різні види роботи 
повинен дотримуватись академічної доброчесності.  

1. Стаття 42. Закон України «Про освіту». URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

2. Стаття 1. Закон України «Про вищу освіту». URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

3. Кодекс честі студентів НУВГ. URL: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/ 

4. Кодекс честі наукових, науково-педагогічних, 
педагогічних працівників Національного університету 
водного господарства та природокористування URL: 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/zapobighannja-
korupciji/dijaljnistj 

5. Положення про організацію освітнього процесу в 
Національному університеті водного господарства та 
природокористування. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/ 

6. Положення про виявлення та запобігання академічного 
плагіату в Національному університеті водного господарства 
та природокористування (нова редакція). URL:  
http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/ 

 
Вимоги до відвідування Відвідування занять є обов’язковим компонентом. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

працевлаштування, міжнародне стажування та ін.)навчання 

може відбуватись в online формі, через корпоративну пошту 

та/або навчальну платформу Moodl за погодженням із 

керівником курсу. 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від 

можливої максимальної кількості балів за вид діяльності 

балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу 

деканату за наявності поважних причин (наприклад, 

http://www.scourt.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.coe.int/t/r/human_rights_court
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/zapobighannja-korupciji/dijaljnistj
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/zapobighannja-korupciji/dijaljnistj


8 

 

лікарняний).   
Неформальна та 
інформальна освіта 

Студенти мають право на перезарахування результатів 

навчання набутих у неформальній та інформальній освіті 

згідно відповідного положення 

http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 

Також студенти можуть самостійно на платформах 

Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших 

опановувати матеріал для перезарахування результатів 

навчання. При цьому важливо, щоб знання та навички, що 

формуються під час проходження певного онлайн-курсу чи 

його частин, мали зв'язок з очікуваними навчальними 

результатами даної дисципліни/освітньої програми та 

перевірялись в підсумковому оцінюванні. 
 

ДОДАТКОВО 
 

Правила отримання 
зворотної інформації 
про дисципліну* 

Щосеместрово студенти заохочуються пройти  онлайн 
опитування стосовно якості викладання та навчання 
викладачем даного курсу та стосовно якості освітнього 
процесу в НУВГП. 

За результатами анкетування студентів викладачі 
можуть покращити якість навчання та викладання за 
даною та іншими дисциплінами. 

Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 

Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 
завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

Оновлення* Оновлення змісту навчальної дисципліни здійснює 
викладач, відповідно до змін у законодавстві, наукових 
досліджень та сучасних практик. 

Здобувач вищої освіти може долучитись до процедури 
оновлення змісту навчальної дисципліни надавши пропозиції 
викладачу у письмовій формі.   

Навчання осіб з 
інвалідністю 

Документи та довідково-інформаційні матеріали 

стосовно організації навчального процесу для осіб з 

особливими потреами доступно за посиланням 

http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 

У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній 

процес даного курсу враховуватиме, за можливістю, усі 

особливі  потреби здобувача.  

Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 

максимально сприятимуть організації навчання для осіб з 

інвалідністю та особливими освітніми потребами. 
Практики, представники 
бізнесу,  фахівці, 
залучені до викладання 

- 

Інтернаціоналізація - 
 

*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 

 

http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій 18 год Прак. 18 год Самостійна робота 69 год 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН6 

Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та 

наводити переконливі аргументи 
 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Практичні завдання, дискусії, есе, тести, опитування, проект, 

індивідуальні консультації 
Методи та технології навчання Лекції, практичні заняття, презентації, обговорення, ситуаційні 

дослідження, навчальна дискусія, полеміка. 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, інформаційно-

комунікаційні системи, роздаткові друковані матеріали 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН7 

Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх 

розв’язання 
 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Практичні завдання, дискусії, тести, опитування, проект, 

індивідуальні консультації 
Методи та технології навчання Лекції, практичні заняття, презентації, обговорення, написання 

рефератів.  
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, 

інтернет ресурси 
 
За поточну (практичну) 
складову оцінювання - 20 балів 
 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН11 

Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та 

правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції 
 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Практичні завдання, дискусії, тести, опитування, проект, 

індивідуальні консультації 
Методи та технології навчання Лекції, практичні заняття, презентації, обговорення, написання 

рефератів. 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, 

інтернет ресурси 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН16 

Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових актів, обґрунтовувати 

суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні 

суспільні відносини 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Практичні завдання, дискусії, тести, опитування, проект, 

індивідуальні консультації 
Методи та технології навчання Лекції, практичні заняття, презентації, обговорення, виконання 

контрольної роботи. 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, 

інтернет ресурси 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН17 

Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування у різних 
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сферах професійної діяльності 
 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Практичні завдання, дискусії, тести, опитування, проект, 

індивідуальні консультації 
Методи та технології навчання Лекції, практичні заняття, презентації, обговорення, виконання 

контрольної роботи. 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, 

інтернет ресурси 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН18 

Досліджувати процеси формування корупції в світовій та вітчизняній практиці, аналізувати 

стан та перспективи запобігання та протидії корупції в Україні  
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Практичні завдання, дискусії, тести, опитування, проект, 

індивідуальні консультації 
Методи та технології навчання Лекції, практичні заняття, презентації, обговорення, виконання 

контрольної роботи. 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, 

інтернет ресурси 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН19 

Впроваджувати засоби інформатизації під час безпосереднього забезпечення правового 

регулювання конкретних видів суспільних відносин, а  також використовувати комп’ютерні 

технології у цивільному, кримінальному, господарському та адміністративному 

судочинствах 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Практичні завдання, дискусії, тести, опитування, проект, 

індивідуальні консультації 
Методи та технології навчання Лекції, практичні заняття, презентації, обговорення, виконання 

контрольної роботи. 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, 

інтернет ресурси 
  
 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання - 20 балів 
 

 
За модульний (теоретичний) контроль знань 
(РН6, РН7, РН11, РН16, РН17, РН18, РН19), модуль 
1 - 20 балів 
 
За модульний (теоретичний) контроль знань 
(РН6, РН7, РН11, РН16, РН17, РН18, РН19), модуль 
1 - 20 балів 
 

 

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання та виконання 
індивідуальних завдань, балів 

60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, 
бали  

40 

Усього за дисципліну 100 

*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного 
(підсумкового) контролів - 60 та 40 

 

 

 

ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 

Тема 1. Сучасний стан та проблеми розвитку адміністративного права України, 
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як галузі публічного права 

 
Результати 
навчання 

 
РН6, РН11, 
РН16, РН17 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 
практ. – 2  

Література: 
1, 5, 7, 8, 9, 11, 14 (з розділу Інформаційні 

ресурси) 

https://exam.nuwm.edu.ua  

 

Опис теми Поняття і зміст предмета регулювання адміністративного права України. 

Відносини публічного управління. Державне і громадське управління як види 

публічного управління. Державне управління та виконавча влада. Відносини 

адміністративних послуг. Основні ознаки (риси) публічного управління. Завдання 

публічного управління на сучасному етапі розвитку суспільства. Організаційні 

принципи побудови апарату публічного управління (галузевий, функціональний, 

територіальний). Організаційні принципи діяльності апарату публічного управління 

(колегіальність, єдиноначальність, розподілення управлінської праці, 

відповідальність за прийняте рішення, оперативна самостійність). Поняття та 

особливості публічного адміністрування. Структурні елементи публічного 

адміністрування.  

Сучасне визначення предмета адміністративного права. Місце 

адміністративного права у галузевій класифікації правової системи. Система 

адміністративного права. 

Загальні засади адміністративної реформи (реформування організаційних 

структур виконавчої влади та державної служби в Україні. Реформа публічної 

адміністрації (реформа органів виконавчої влади та реформування у сфері місцевого 

самоврядування, реформа публічної служби). Реформа адміністративного права. 

Доктринальні основи реформування адміністративного права. Запровадження нових 

підгалузей, інститутів адміністративного права. 
 

Тема 2. Людина і виконавча влада: становлення нового типу взаємовідносин 

 
Результати 
навчання 

 
РН6, РН7, 

РН17, РН18, 

Кількість 
годин: 
лекції – 1 
практ. – 1  

Література: 

5, 7, 8, 9, 13, 14, 17 

https://exam.nuwm.edu.ua  

 

Опис теми Поняття та зміст адміністративно-правового статусу громадянина. 

Співвідношення адміністративно-правового і конституційного статусу людини і 

громадянина. Основні складові елементи адміністративно-правового статусу 

громадянина: права, свободи, обов’язки, юридичні гарантії. Поняття, структура та 

види прав, обов’язків, юридичних гарантій.  

Поняття та співвідношення понять «охорона» та «захист». Превентивні та 

профілактичні заходи охорони. Захист прав і свобод як спосіб відновлення 

громадянином адміністративно-правового статусу.   

Поняття та зміст категорії «законні інтереси». Використання терміну «законні 

інтереси» у національному та зарубіжному законодавстві: порівняльно-правовий 

аналіз. Законні інтереси як елемент правового статусу громадянина. Взаємодія 

законних інтересів з елементами правового статусу громадянина. Механізм 

трансформації законних інтересів в суб’єктивні права і суб’єктивних прав в законні 

інтереси.  

Правові презумпції в адміністративних провадженнях: презумпція 

невинуватості, презумпція правомірності дій та правової позиції громадянина. 
 

Тема 3. Актуальні проблеми становлення адміністративної юстиції в Україні 
 

Результати 
навчання 

 
РН6, РН7, 

РН17, РН19 

Кількість 
годин: 

лекції – 1 
практ. – 1  

Література:  
1, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 17 

https://exam.nuwm.edu.ua  

 

Опис теми Поняття адміністративної юстиції. Завдання адміністративної юстиції. Історичні 
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передумови виникнення адміністративної юстиції. Світові моделі організації 

адміністративної юстиції. Особливості адміністративної юстиції. Форми 

адміністративної юстиції. 

Адміністративне судочинство як процесуальна форма адміністративної юстиції. 

Предмет, метод адміністративного судочинства. Джерела права (матеріального та 

процесуального), які застосовує адміністративний суд. Принципи адміністративного 

судочинства. Завдання адміністративного судочинства. Форми адміністративного 

судочинства (загальне і спрощене), відмінності між ними. Проблемні питання 

застосування різних форм адміністративного судочинства. 

Зв’язок адміністративного судочинства з іншими галузями права. Проблеми 

розвитку адміністративного судочинства в Україні. Проблеми доступності до 

правосуддя в адміністративному судочинстві. Структура адміністративного процесу. 

Структура системи адміністративних судів України. 
 

Тема 4. Актуальні проблеми розмежування адміністративної юрисдикції 
 

Результати 
навчання 

 
РН7, РН11, 
РН16, РН17 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. – 2  

Література: 
1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 17 

https://exam.nuwm.edu.ua 

 

Опис теми Поняття предмету адміністративної юрисдикції та її межі. Проблеми визначення 

специфіки публічно-правового спору. Проблеми розмежування приватно-правових та 

публічно-правових спорів. Проблеми визначення осіб, які відносяться до «суб’єктів 

владних повноважень».  

Правила предметної, інстанційної та територіальної юрисдикції. Практика 

визначення юрисдикцій і наслідки їх недотримання (порушення). Актуальні 

проблеми юрисдикції адміністративних судів.  

Розмежування компетенції адміністративних і господарських судів у спорах за 

участю суб’єкта владних повноважень. Розмежування компетенції загальних та 

адміністративних судів стосовно справ про притягнення до адміністративної 

відповідальності. Проблемні питання при розмежуванні юрисдикції судів під час 

розгляду земельних спорів. 
 

Тема 5. Актуальні питання організації провадження в адміністративному суді 
першої інстанції 

 
Результати 
навчання 

 
РН7, РН11, 
РН17, РН19, 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 
практ. – 2  

Література: 

1, 2, 4, 6, 10, 11, 16 

 

https://exam.nuwm.edu.ua  

 

Опис теми Право на звернення з адміністративним позовом як реалізація права на судовий 

захист. Проблемні питання строків звернення з адміністративним позовом. Зміст і 

оформлення позовної заяви. Забезпечення адміністративного позову. Відзив. 

Відповідь на відзив. Заперечення. Пояснення третьої особи щодо позову або відзиву. 

Зустрічний позов в адміністративному судочинстві. Процесуальні строки. Судові 

виклики і повідомлення. Судові витрати. Заходи процесуального примусу. Медіація в 

адміністративному судочинстві.  

Практичні аспекти відкриття провадження. Завдання підготовчого провадження. 

Врегулювання спору за участі судді. Відмова відповідача від позову. Примирення.  

Розгляд справи по суті. Фіксування судового процесу. Єдина судова 

інформаційно- телекомунікаційна система. Зупинення і закриття провадження у 

справі. Залишення позову без розгляду. Особливості розгляду типових та зразкових 

справ.  

Види судових рішень. Вимоги, яким має відповідати судове рішення. Порядок 

ухвалення судових рішень, їх форма. Додаткове судове рішення. Набрання судовим 

рішенням законної сили. Негайне виконання судового рішення. Звернення судового 

рішення до виконання. Судовий контроль за виконанням судового рішення. 

Відновлення втраченого судового провадження. Проблеми та стан виконання 
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судових рішень. Іноземний досвід виконання судових рішень. 
 

Тема 6. Актуальні проблеми перегляду судових рішень (апеляційне та касаційне 
провадження) 

 
Результати 
навчання 

 
РН7, РН11, 
РН17, РН19 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. – 2  

Література: 

 1, 2, 4, 6, 10, 11, 16 

 

https://exam.nuwm.edu.ua  

Опис теми Правове та процесуальне значення апеляційної скарги. Залишення апеляційної 

скарги без руху, повернення апеляційної скарги судом апеляційної інстанції. Відмова 

у відкритті апеляційного провадження. Доповнення, зміна, відкликання апеляційної 

скарги чи відмова від неї. Відзив на апеляційну скаргу. Апеляційний розгляд. 

Правове та процесуальне значення касаційної скарги. Залишення касаційної 

скарги без руху, повернення касаційної скарги. Відмова у відкритті касаційного 

провадження. Доповнення, зміна, відкликання касаційної скарги чи відмова від неї. 

Відзив на касаційну скаргу. 

Касаційний розгляд. Особливості провадження за нововиявленими та 

виключними обставинами, аналіз проблемних питань, які виникають на практиці. 

Аналіз рішень окружних адміністративних судів та місцевих загальних судів, які 

були переглянуті судом апеляційної та касаційної інстанцій: виявлення проблемних 

питань. 
 

Тема 7. Актуальні проблеми виконання судових рішень в адмінсправах 
 

Результати 
навчання 

 
РН7, РН11, 
РН17, РН18, 

РН19 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 
практ. – 2  

Література: 

1, 2, 4, 6, 10, 11, 16, 17 

 

https://exam.nuwm.edu.ua  

Опис теми Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень в 

адміністративних справах. Обов'язковість судових рішень. Судові рішення, які 

виконуються негайно. Порядок виконання судових рішень в адміністративних 

справах. Звернення судових рішень в адміністративних справах до виконання. 

Виправлення помилки у виконавчому документі та визнання його таким, що не 

підлягає виконанню. Зупинення виконання судового рішення. Поновлення 

пропущеного строку для пред'явлення виконавчого листа до виконання. Примирення 

сторін у процесі виконання.  

Відстрочення і розстрочення виконання, зміна чи встановлення способу і 

порядку виконання судового рішення. Заміна сторони виконавчого провадження. 

Поворот виконання судового рішення. Судовий контроль за виконанням судових 

рішень в адміністративних справах. Визнання протиправними рішень, дій чи 

бездіяльності, вчинених суб'єктом владних повноважень – відповідачем на виконання 

рішення суду. Відновлення втраченого судового провадження. 
 

Тема 8. Актуальні проблеми забезпечення доказів та позовів в адміністративному 
судочинстві 

 
Результати 
навчання 

 
РН6, РН11, 
РН17, РН19 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
прак. – 2  

Література: 

1, 2, 4, 6, 10, 11, 16, 17 

 
 

https://exam.nuwm.edu.ua  

 

Опис теми Поняття адміністративного процесуального доказування. Поняття доказів, предмет 

доказування, обов'язок доказування. Підстави звільнення від доказування. Подання та 

витребування доказів. Огляд доказів. Судові доручення щодо збирання доказів.  

Джерела доказів. Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників про відомі їм 

обставини. Визнання вимоги. Показання свідків. Письмові докази, документи. Речові 
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докази, предмети матеріального світу. Електронні докази. Висновок експерта. 

Висновок експерта у галузі права. Законність одержання доказів.  

Забезпечення доказів. Дослідження доказів. Установлення фактів протиправних 

рішень, дій чи бездіяльності органу владних повноважень, наявності чи відсутності 

адміністративно-правового спору чи спору про право, наявності інтересів третіх осіб, 

наявності адміністративного правопорушення та його складу, обставин, що 

пом’якшують і обтяжують відповідальність, наявність майнової шкоди. Преюдиційні 

факти, їх поняття і значення. Загальновідомі обставини та визнані факти, їх значення. 

Класифікація доказів. Прямі та непрямі докази. Обвинувальні докази, виправдувальні 

докази, первісні та похідні докази. 
 

Тема 9. Актуальні проблеми розгляду адміністративних справа щодо оскарження 
нормативно-правових актів 

 
Результати 
навчання 

 
РН6, РН11, 
РН17, РН18 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
прак. – 2  

Література: 

1, 2, 4, 6, 10, 11, 16, 17 

 

https://exam.nuwm.edu.ua  

Опис теми Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових 

актів органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів владних повноважень. 

Особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності 

Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України. 

Особливості провадження у справах щодо оскарження правових актів 

індивідуальної дії. Визначення підсудності щодо розгляду скарг на правові акти 

індивідуальної дії. Коло осіб, що мають право на оскарження правових актів 

індивідуальної дії. Зустрічний позов при розгляді справ по скаргах на правові акти 

індивідуальної дії. 
 

Тема 10. Актуальні проблеми й особливості розгляду адміністративних справа 
пов’язаних з виборами та референдумами 

 
Результати 
навчання 

 
РН6, РН11, 
РН17, РН18, 

РН19 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
прак. – 2  

Література: 

1, 2, 4, 6, 10, 11, 16, 17 

 

https://exam.nuwm.edu.ua 

Опис теми Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або 

бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій. 

Особливості провадження у справах щодо уточнення списку виборців. Особливості 

провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, 

інформаційних агентств, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та 

службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації та інформаційних 

агентств, які порушують законодавство про вибори та референдум.  

Особливості провадження у справах щодо оскарження дій або бездіяльності 

кандидатів, їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії, їхніх 

посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп референдуму, інших 

суб’єктів ініціювання референдуму, офіційних спостерігачів від суб’єктів виборчого 

процесу. Особливості провадження у справах, пов’язаних із виборами Президента 

України. Особливості судових рішень за наслідками розгляду справ, пов’язаних з 

виборчим процесом чи референдумом, та їх оскарження. 
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