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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Адміністративне судочинство» є вибірковою компонентою ОПП. 

Загальний обсяг дисципліни 120 годин: лекції – 22 годин; практичні 

заняття – 18 годин, самостійна робота – 80 годин. 

Формат проведення: лекції, практичні заняття, консультації. 

Підсумковий контроль – залік. 

 

ПРЕРЕКВІЗІТИ І ПОСТРЕКВІЗИТИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

При вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з 

дисципліни «Кримінальне право», «Кримінальне право ОЧ», «Кримінальний 

процес». 

Основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при 

вивченні дисципліни «Кримінальна юстиція». 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Призначення навчальної дисципліни 

Дисципліна «Адміністративне судочинство» спрямована на 

формування знань про кримінальне право та умінь щодо кваліфікації 

кримінальних правопорушень, набуття студентами необхідних знань у галузі 

кримінального судочинства України і практичних навичок його реалізації з 

урахуванням сучасної проблематики у галузі кримінального права та процесу. 

. 
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Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Адміністративне 

судочинство» є формування у студентів здатності правильного розуміння 

норм національного та міжнародного законодавства. Вивчення даної 

дисципліни дозволить здобувачам вищої освіти дозволяє отримати глибокі 

системні теоретичні знання щодо загальних положень та суб’єктів 

адміністративної юстиції в Україні; міжнародного досвіду становлення та 

розвитку органів адміністративної юстиції; Європейських стандартів у галузі 

адміністративної юстиції; організаційно-правового та матеріально-технічного 

забезпечення органів кримінальної юстиції в Україні; гарантій та пріоритетних 

напрямів подальшого розвитку органів адміністративної юстиції в Україні в 

контексті реформування судово-правової системи нашої держави та 

приведення її інститутів до вимог європейських та міжнародних стандартів. 

 

Завдання вивчення дисципліни 

 

Задачі вивчення дисципліни – поглиблене вивчення законодавчих і 

теоретичних проблем, пов’язаних з сучасними проблемами адміністративного 

судочинства; з’ясування проблемних питань адміністративного права; 

вивчення позицій науковців щодо перспектив вирішення проблемних питань 

адміністративного права; проведення наукового аналізу адміністративного 

законодавства і практики його застосування; виявлення переваг і недоліків 

пропозицій щодо вдосконалення чинного адміністративного законодавства; 

формування власної думки щодо проблемних питань адміністративного 

судочинства. 

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен володіти інтегральними, загальними та фаховими компетентностями, 

зокрема: 

 
інтегральні компетентності (ІК): 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі юридичної діяльності чи у процесі навчання, що передбачає 

застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов 

загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 1 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

ЗК 3 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 4 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

спеціальні (фахові) компетентності: 



СК 1 Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв’язання 

складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності.  

СК 2 Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи 

Європейського Союзу на правову систему України. 

СК 3 Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з 

прав людини на розвиток правової системи та правозастосування в Україні. 

СК 4 Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та міжнародних 

правових систем з правовою системою України. 

програмні результати: 

РН 8 Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно 

опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових 

досліджень та практичної діяльності. 

РН 13 Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових 

інститутів. 

РН 14 Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування. 

Вивчення даної дисципліни формує у здобувачів освіти соціальні 

навички (softskills): комунікативність (реалізується через: метод роботи в 

парах та групах, метод самопрезентації), робота в команді (реалізується через: 

метод проєктів), лідерські навички (реалізується через: робота в групах, метод 

проєктів, метод самопрезентації). 

 
План вивчення навчальної дисципліни 

 

№ 

з/п 

Назви теми Форми 

організації 

навчання та 

кількість годин 

Самост 

ійна 

робота, 

кількіс ть 

годин лекційні 

заняття 

практич

н і 

заняття 

1 Становлення адміністративної юстиції в 
Україні 

3 2 10 

2 Поняття, завдання і 

адміністративного судочинства 

принципи 3 2 10 

3 Поняття та правова природа 
адміністративного процесу 

судового 3 2 10 

4 Адміністративна справа як предмет розгляду 
адміністративних судів 

3 2 10 

5 Організація адміністративних 
Україні 

судів в 3 2 10 



6 Підсудність справ адміністративним судам 3 2 10 

7 Процесуальні строки та судові витрати в 

адміністративному процесі 

2 3 10 

8 Учасники судового адміністративного 
процесу 

2 3 10 

Разом 22 18 80 
 

 

Самостійна робота здобувача вищої освіти 

 

Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. 

Самостійна робота студента організовується шляхом видачі 

індивідуального переліку питань і практичних завдань з кожної теми, які не 

виносяться на аудиторне опрацювання та виконання індивідуального творчого 

завдання (гугл-презентації). 

Самостійна робота здобувача є одним із способів активного, 

цілеспрямованого набуття нових для нього знань та умінь. Вона є основою 

його підготовки як фахівця, забезпечує набуття ним прийомів пізнавальної 

діяльності, інтерес до творчої роботи, здатність вирішувати наукові та 

практичні завдання. 

Виконання здобувачем самостійної роботи передбачає, за необхідності, 

отримання консультацій або допомоги відповідного фахівця. Навчальний 

матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочою програмою для 

засвоєння здобувачем у процесі самостійної роботи, виноситься на поточний і 

підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався 

під час аудиторних занять. Організація самостійної роботи здобувачів 

передбачає: планування обсягу, змісту, завдань, форм і методів контролю 

самостійної роботи, розробку навчально-методичного забезпечення; 

виконання здобувачем запланованої самостійної роботи; контроль та 

оцінювання результатів, їх систематизацію, оцінювання ефективності 

виконання здобувачем самостійної роботи. 

Індивідуальні завдання здобувач виконує самостійно під керівництвом 



викладача згідно з індивідуальним навчальним планом. 

У випадку реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача 

заняття можуть проводитись за індивідуальним графіком. 

Основні види самостійної роботи 

 
№ Вид самостійної роботи Години Терміни 

виконання 

Форма та метод контролю 

1 Підготовка до лекційних та 

практичних занять 

20 щотижнево Усне та письмове опитування, 

тестовий контроль, обговорення 

проблемних питань, вирішення 

ситуаційних задач 

2 Підготовка самостійних 

питань з тематики 

дисципліни 

20 щотижнево Усне та письмове опитування, 

обговорення проблемних питань 

3 Індивідуальні творчі 

завдання 

20 1 рази Захист індивідуального 

завдання, обговорення, виступ з 

презентацією 

4 Підготовка до контрольних 

робіт та тестування 

20 2 рази Усне та письмове опитування, 

тестування у системі СОКРАТ 

Разом 80   

 

Список основної та додаткової літератури 

 

Основна 

1. Адміністративне судочинство. Процесуальні документи. Практичний 

коментар та зразки: підручник/ К.І. Чижмарь, ЦУЛ, 2018 р. 152с. 

2. Практика медіації: Словник-довідник / уклад.: С. О. Гарькавець, Л. П. 

Волченко. Лисичанськ: ТОВ «ФОКСПРИНТ», 2019. 128 с. 

3. Оскарження судових рішень у адміністративному судочинстві 

України.підручник/ Д.Журавльов, К.І. Чижмарь, Центр навчальної 

літератури, 2019р. 224с. 

4. Нестор Н. В. Запровадження медіації в кримінальному процесі України: 

проблеми теорії та практики : монографія / Н. В. Нестор. К.: Алерта, 2018. 

182 с. 

5. Медіація у професійній діяльності юриста : підручник / авт. кол.: Т. Білик, 

Р. Гаврилюк, І. Городиський [та ін.] ; за ред. Н. Крестовської, Л. 

Романадзе. Одеса : Екологія, 2019. 456 с. 



6. Криміналістика: підручник : у 2 т. Т. 1 / Ю. В. Шепітько, В. А. Журавель, 

В.О. Коновалова та ін. / за ред. В. Ю. Шепітька. Харків : Право, 2019. 456 

с. 

7. Шепітько В. Ю. Довідник слідчого. 3-тє вид., переробл. та допов. К.: Ін 

Юре, 2018. 208 с. 

8. Щербаковський М. Г. Проведення та використання судових експертиз у 

кримінальному провадженні : монографія. Харків: В деле, 2018. 560 с. 

9. Адміністративне процесуальне право України: навчально-методичний 

посібник / І.О.Картузова, Д.А Козачук, А.Ю. Осадчий, Г.М. Сарибаєва. 

Одеса: Фенікс, 2017. 400 с 

10. Перепелюк В.Г. Адміністративне судочинство: проблеми практики. Київ.: 

Конус-Ю, 2017. 272 с. 

11. Адміністративне судочинство. Процесуальні документи. Практичний 

коментар та зразки: підручник/ К.І. Чижмарь, ЦУЛ, 2018 р.152с. 

 
Допоміжна 

1. Саєнко Г.Ю. Провадження на підставі угод у кримінальному процесі 

України: монографія. К., 2019. 224 с. 

2. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами під час кримінального 

провадження: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : монографія 

Юрченко А.М., Гарбовський Л. А., Башта І. І.. Видавництво, 2018. 204 с. 

3. Біцай А.В. Участь адвоката в медіації: монографія / А. В. Біцай ; за заг. ред. 

4. д-ра юрид. наук, проф. О. Г. Яновської ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. - Київ : Правова єдність : Алерта, 2017. - 259 с. 

5. Дрозд, В. Г. Правове регулювання досудового розслідування: проблеми теорії 

та практики: монографія. МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Київ, 

2018.448c. 

 
Інформаційні ресурси 

 
1. Офіційний сайт Президента України: URL: http://www.president.gov.ua 

2. Офіційний сайт Верховної Ради України: URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws; 

3. Офіційний сайт Верховної Ради АР Крим: URL: http://www.rada.crimea.ua/; 

4.Офіційний сайт Конституційного Суду України: URL: 

http://www.ccu.gov.ua/uk/index 

5. Офіційний сайт Верховного Суду України: URL: http://www.scourt.gov.ua 

6.Офіційний сайт Вищого Господарського Суду України: URL: 

http://www.arbitr.gov.u 

http://www.president.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws%3B
http://zakon2.rada.gov.ua/laws%3B
http://www.rada.crimea.ua/%3B
http://www.ccu.gov.ua/uk/index
http://www.scourt.gov.ua/
http://www.arbitr.gov.u/


Контроль і оцінка результатів навчання 

 
У відповідності до положення “Про порядок оцінювання знань 

здобувачів вищої освіти у Вінницькому національному аграрному 

університеті”, розподіл балів між формами організації навчального процесу і 

видами контрольних заходів: поточний контроль - загальна відповідність 

заявленим компетентностям за результатами лекційних, практичних занять та 

самостійної роботи - 50 балів (усний контроль: опитування, бесіди, доповіді, 

повідомлення на задану тему та ін., індивідуальні завдання, розв’язування 

задач та ін.); рубіжний контроль (колоквіум у формі тестування) - 10 балів; 

показники наукової, інноваційної, навчальної, виховної роботи та 

студентської активності - 10 балів, підсумковий контроль, (іспит в усній або 

тестовій формі) - 30 балів. Разом: 100 балів. Якщо здобувач протягом семестру 

за підсумками поточного та рубіжного контролів набрав (отримав) менше 

половини максимальної оцінки з навчальної дисципліни (менше 35 балів), то 

він до заліку не допускається. Крім того, обов’язковим при мінімальній 

кількості балів за підсумками поточного та рубіжного контролів є виконання 

студентом підсумкової контрольної роботи (колоквіуму). 

У кінці семестру, здобувач вищої освіти може набрати до 60% 

підсумкової оцінки за виконання всіх видів робіт, що виконуються протягом 

семестру, до 10% за показники наукової, інноваційної, навчальної, виховної 

роботи та студентської активності і до 30% підсумкової оцінки – за 

результатами підсумкового контролю. 

Критерії оцінювання результатів навчання 
 Вид навчальної діяльності Бали 

Атестація 1 

1 Участь у дискусіях на лекційних заняттях 2 

2 Участь у роботі на практичних заняттях 4 

3 Виконання домашніх завдань 4 

4 Виконання контрольних робіт, тестування 5 

5 Індивідуальні та групові творчі завдання (виконання 

гугл-презентації, презентації за заданою проблемною 

тематикою, дослідницькі проекти) 

15 

 Всього за атестацію 1 30 
 Атестація 2  

6 Участь у дискусіях на лекційних заняттях 2 

7 Участь у роботі на практичних заняттях 4 

8 Виконання домашніх завдань 4 

9 Виконання контрольних робіт, тестування 5 

10 Індивідуальні та групові творчі завдання (виконання 

гугл-презентації, презентації за заданою проблемною 

тематикою, дослідницькі проекти) 

15 



 Всього за атестацію 2 30 

 Показники наукової, інноваційної, навчальної, виховної 

роботи та студентської активності 

10 

 Підсумкове тестування 30 
 Разом 100 

 

Шкала оцінки знань здобувача 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

66-74 D 
задовільно 

60-65 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

Якщо здобувач упродовж семестру за підсумками контрольних заходів 

набрав (отримав) менше половини максимальної оцінки з навчальної 

дисципліни (менше 35 балів), то він не допускається до заліку. Крім того, 

обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками контрольних 

заходів є виконання індивідуальної творчої роботи (презентації). 

Програма навчальної дисципліни передбачає врахування результатів 

неформальної та інформальної освіти при наявності підтверджуючих 

документів як окремі кредити вивчення навчальних дисциплін. 

 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів вищої освіти 

 

Оцінка, % від 

максимального 

балу 

Критерії оцінювання 

 

 
Відмінно – 90- 

100% 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно самостійно та аргументовано його викладає під 

час усних виступів та письмових відповідей, глибоко 

та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу. Правильно 

вирішив усі тестові завдання. 

 
 

Добре – 75-89% 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. 



Але при викладанні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються 

при цьому окремі несуттєві неточності та незначні 

помилки. Правильно вирішив більшість тестових 

завдань. 

Задовільно – 60- 

74% 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає 

його основний зміст під час усних виступів та 

письмових відповідей, але без глибокого всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, без 

використання необхідної літератури допускаючи при 

цьому окремі суттєві неточності та помилки. 

Правильно вирішив половину тестових завдань. 

Достатньо – 35- 

59% 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та 

обґрунтування) викладає його під час усних виступів 

та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, 

допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно 
вирішив меншість тестових завдань. 

Незадовідьно – 16- 

34% 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі 

викласти зміст більшості питань теми під час усних 

виступів та письмових відповідей, допускаючи при 

цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі 

тестові завдання. 

Повторне 

складання – 0-15% 

Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його 

викласти, не розуміє змісту теоретичних питань та 

практичних завдань. Не вирішив жодного тестового 

завдання. 
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