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1. Вступ 

 Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Адміністративне 

судочинство» складена відповідно до освітньо-професійної програми за спеціальністю 

081 Право.  

 Предметом вивчення навчальної дисципліни є процесуальні дії і пов’язані з ними 

процесуальні відносини суду та інших учасників судового процесу, які виникають під час 

здійснення правосуддя у адміністративних судах, а також з приводу захисту порушених, 

оспорюваних чи невизнаних прав, свобод чи інтересів.  

Міждисциплінарні зв’язки: «Теорія права», «Організація судових та 

правоохоронних органів», «Історія держави і права України», «Історія держави і права 

зарубіжних країн», «Конституційне право», «Державне (конституційне) право зарубіжних 

країн», «Адміністративне право». 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування знань про розгляд 

адміністративними судами справ у порядку адміністративного судочинства, реалізацію 

права на справедливий в суд в контексті адміністративної юрисдикції, особливості 

позовного та інших видів проваджень. 

1.2. Завдання:  

а) науково-юридичне: прищеплення студентам комплексу знань, умінь та навичок 

щодо засад справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів у 

сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів 

фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних 

повноважень. У кожній темі розробником програми наведено значний список 

літературних джерел, що дає змогу орієнтуватися у літературному просторі теми, яка 

вивчається, і здійснювати самоосвіту; 

б) загальноосвітнє: вивчення теоретичних понять адміністративного судочинства, а 

також його особливостей в залежності від сфери суспільного життя, забезпечення охорони 

інтересів держави і особи тощо; 

в) виховне: формування у студентів ціннісних орієнтирів відповідно до ідеалів 

гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості; сприяння 

усвідомленню ролі та значення юридичної діяльності в розбудові та зміцненні української 

держави; формування високого рівня правової свідомості та правової культури, 

професійних та особистісних якостей. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 
- головні нормативні і науково-методичні основи здійснення адміністративного 

судочинства; 

- поняття та особливості адміністративної юстиції; 

- генезис запровадження адміністративної юстиції в Україні; 

- особливості впливу різних соціально-економічних факторів на досягнення мети і 

завдань адміністративного процесу, як основи стабільності правопорядку та престижу 

правосуддя; 

- поняття та види адміністративної юрисдикції та підсудності адміністративних 

справ; 

- поняття процесуальної правосуб’єктності та види суб’єктів адміністративного 

судочинства, їх права та обов’язки в адміністративному судочинстві; 

- засади організації адміністративного судочинства; 

- порядок провадження в суді першої інстанції та перегляд судових рішень; 

- особливості провадження з окремих категорій адміністративних справ; 



 
 

- процесуальний порядок виконання судових рішень та заходи процесуального 

примусу;  

уміти: 
- тлумачити та застосовувати чинне адміністративне законодавство; 

- правильно реалізовувати його норми до конкретних правових ситуацій; 

- готувати проекти відповідних процесуальних документів (адміністративний позов, 

відзив, відповідь на відзив, заперечення на відповідь, клопотання тощо);  

- готувати проекти документів адміністративного оскарження; 

- здійснювати оцінку та узагальнення інформації щодо ефективності правосуддя у 

адміністративних справах та національної процесуальної системи; 

- виявляти тенденції розвитку галузі адміністративного судочинства у контексті 

сталих та формалізованих практик розвитку сфери цивільної юстиції на національному та 

наднаціональному рівнях; 

- визначати, обґрунтовувати і відстоювати свою правову позицію; 

- здійснювати планування правових результатів процесуальної діяльності; 

- застосовувати Практику Європейського суду з прав людини при реалізації права на 

позов у національному судочинстві. 

 

1.4. Статус навчальної дисципліни у структурі освітньо-професійної програми: 
вибіркова. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Модуль 1 «Загальні положення». 

1. Адміністративне судочинство як форма здійснення правосуддя. 

2. Джерела адміністративного судочинства. 

3. Принципи адміністративного судочинства. 

4. Адміністративна юрисдикція. 

5. Суб’єкти адміністративного судочинства. 

6. Докази та доказування. 

7. Строки в адміністративному судочинстві. 

8. Судові витрати. 

9. Заходи процесуального примусу. 

10. Забезпечення позову. 

Модуль 2 «Провадження в суді першої інстанції». 

11. Загальне позовне провадження. 

12. Спрощене позовне провадження. 

13. Особливості позовного провадження в окремих категоріях адміністративних справ. 

Модуль 3 «Провадження з перегляду судових рішень. Виконання судових рішень». 

14. Апеляційне провадження. 

15. Касаційне провадження. 

16. Провадження у зв’язку з нововиявленими або виключними обставинами. 

17. Виконання судових рішень. 

 

3. Рекомендована література 

Нормативно-правові акти: 

1. Кодекс адміністративного судочинства України 2005 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15#Text  

2. Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України 

до законодавства Європейського Союзу» 2004 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15#Text  

3. Закон України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики” 2010 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17#Text
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108 с.  
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підгот. до зовн. незалеж. оцінювання / І. М. Балакарєва, М. І. Бєлікова, І. В. Бойко та ін. ; 

за заг. ред. Н. Б. Писаренко. Харків : Право, 2019. 190 с.  

6. Адміністративне процесуальне право України : навчально-методичний посібник / І. О. 

Картузова, Д. А. Козачук, А. Ю. Осадчій, Г. М. Сарибаєва. Одесса : Фенікс, 2016. 400 с. 8  

7. Курс адміністративного процесуального права України. Заг. частина: підручник / С.В. 
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8. Адміністративне судочинство : навч. посібник / М.В. Ковалів, М.Т. Гаврильців, І.Б. 

Стахура. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ. 2014. 596 с.  
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