
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

1. Код: ОК 8. 

2. Назва: Актуальні проблеми адміністративного права та судочинства. 

3. Тип: обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2.  

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3,5. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:  
Матвійчук Андрій Васильович., д.філос.н., проф., професор кафедри конституційного права та 

галузевих дисциплін. Міщук Інна Володимирівна к.ю.н., доцент, професор кафедри 

конституційного права та галузевих дисциплін. 

9. Результати 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, а  також використовувати комп’ютерні 

технології у цивільному, кримінальному, господарському та адміністративному судочинствах. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  
Конституційне право, Адміністративне право, Адміністративне судочинство 

12. Зміст курсу:  
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. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
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. Адміністративно-правове забезпечення реформування судоустрою та судочинства в Україні. 

Київ : [б. в.], 2016. 534 с. 

5. Адміністративний процес України (у схемах) : навчальний посібник / М. М. Бурбика, М. В. 

Колеснікова, А. В. Солонар. Суми: Сумський державний університет, 2019. 108 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання:  
18 год. лекцій, 18 год. практичних, 69 год. самостійної роботи. Разом – 105 год.  

Методи: інтерактивні лекції, практичні заняття, індивідуальні завдання, використання 

мультимедійних засобів.  

15. Форми та критерії оцінювання:  
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.  

Підсумковий контроль (40 балів): іспит письмовий, або тестовий, або усний в кінці 2 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, контрольні роботи, реферати.  

16. Мова викладання: українська.  

 

Завідувач кафедри  

конституційного права та галузевих  

дисциплін          к.ю.н., доцент, І. В. Міщук 

 

 

 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE  
 

1. Code: ОК 8. 

2. Title: Actual problems of Administrative right and Administrative justice 

3. Type: compulsory  

4. Higher education level: the 2
nd

 (Master's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1. 

6. Semester when the discipline is studied: 2. 

7. Number of established ECTS credits: 3,5. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position:  
Andrii Matviichuk, Doktor of Philosophical Sciences, Professor, Рrofessor, professor of Constitutional 

Law and branch disciplines. 

Mishchuk I.V, candidate of Juridical Sciences, associate professor, professor of Constitutional Law and 

branch disciplines. 

9. Results of studies: 
PH6. Reasonable to formulate one's legal position, to be able to oppose, evaluate evidence and present 

convincing arguments. 

PH7. Discuss complex legal issues, suggest and justify solutions. 

PH11. Use advanced knowledge and techniques in the process of lawmaking and law enforcement 

institutions of public and private law and criminal justice. 

PH16. Participate productively in the development of draft regulations, justify the social conditionality 

of their adoption, predict the results of their impact on relevant social relations. 

PH17. Integrate the necessary knowledge and solve complex problems of law enforcement in various 

areas of professional activity. 

PH18. Investigate the processes of corruption in world and domestic practice, analyze the state and 

prospects of preventing and combating corruption in Ukraine; 

PH19. Introduce informatization tools while directly ensuring the legal regulation of specific types of 

public relations, as well as use computer technology in civil, criminal, commercial and administrative 

proceedings. 

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

methods.  

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Philosophy, Theory of State and Law.  

12.Course contents:  
Content module 1. Problem discourse of administrative justice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Topic 1. The current state and problems of development of administrative law of Ukraine as a branch of 

public law. 

Topic 2. Man and the executive: the formation of a new type of relationship. 

Topic 3. Current issues of administrative justice in Ukraine. 

Topic 4. Current issues of delimitation of administrative jurisdiction. 

Topic 5. Current issues of organization of proceedings in the administrative court of first instance. 

Content module 2. Problematic aspects of administrative proceedings 

Topic 6. Current issues of review of court decisions (appeal and cassation proceedings). 

Topic 7. Actual problems of execution of court decisions in administrative cases. 

Topic 8. Current issues of providing evidence and lawsuits in administrative proceedings. 

Topic 9. Actual problems of consideration of administrative cases on appeal of normative-legal acts. 

Topic 10. Current issues and features of administrative cases related to elections and referendums. 

13. Recommended educational editions:  
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. Адміністративно-правове забезпечення реформування судоустрою та судочинства в Україні. 

Київ : [б. в.], 2016. 534 с. 

5. Адміністративний процес України (у схемах) : навчальний посібник / М. М. Бурбика, М. В. 

Колеснікова, А. В. Солонар. Суми: Сумський державний університет, 2019. 108 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures – 18 hours, practical classes – 18 hours, independent work – 69 hours. Total – 105 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): examwrittenor testoral at 

the end of the 10th semester. Current control (60 points): testing, questioning 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Deputy Director of Teaching and Guiding,  

associate professor,  

Candidate of Legal Sciences  

I.V. Mishchuk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


