
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

„ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ” 

КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

з навчальної дисципліни «АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС» 

для студентів напряму підготовки 

6.030401 «ПРАВОЗНАВСТВО» / спеціальності 081 «ПРАВО» 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто та схвалено 

на засіданні кафедри 

правознавства 

31 травня 2016 року 

протокол № 10 

Зав. кафедри 

__________ проф. Лаврик Г.В. 

 

 

 

 

 

 

Полтава  2016 



Перелік індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів: 

1.Написання і захист наукового реферату з визначеної проблеми. 

2.Підготовка презентацій з визначених питань. 

3.Підготовка матеріалів власних досліджень до участі в науковій конференції. 

4.Участь у роботі правничого дискусійного клубу «Феміда» (підготовка доповіді, участь у дебатах, 

оформлення стінгазети). 

5.Участь у роботі наукового гуртка «Ін Юре» (підготовка та захист матеріалів наукового реферату 

на засіданні гуртка). 

6.Підготовка публікації в наукових виданнях. 

 

 

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи 

студентів 

Рекомендована тематика презентацій:  
Модуль 1. Загальна частина 

1. Види адміністративних процесуальних відносин, їх наукове обґрунтування та дискусійне 

обговорення. 
2. Види суб’єктів адміністративного процесуального права.  
3. Структура адміністративного процесу, її поняття та елементи. 
4. Поняття доказів та їх класифікація. 
5. Види процесуальних строків. 

Модуль 2. Особлива частина  
1. Учасники адміністративних проваджень в сфері управління, їх повноваження, права і обов’язки. 
2. Пропозиція, заява, скарга як види звернення громадян. 
3. Система адміністративних судів та їх повноваження. 
4. Категорії публічно-правових справ, на які не поширюється юрисдикція адміністративних судів. 
5. Етапи судового розгляду адміністративної справи. 
6. Розгляд справи про адміністративне правопорушення. 

 

Однією із форм індивідуальної творчої роботи є написання та захист реферату. 

Робота над рефератом складається із наступних етапів: 

-вибір теми на основі тематики, затвердженої кафедрою; 

-накопичення інформаційного матеріалу; підготовка та написання реферату;  

-захист реферату. 

Реферат повинен мати наступну структуру: 

– план;  

– короткий вступ; 

– виклад основного змісту теми; 

– висновки; 

– список використаної літератури. 

План – це логічна основа реферату, від нього залежить структура, зміст, логічний зв’язок 

частин реферату. Розробка плану розпочинається з ознайомлення з відповідною літературою, на 

основі якої складається попередній план з 2-3 пунктів. План не слід занадто деталізувати – в ньому 

даються основні, центральні питання теми у логічній послідовності. Доцільно попередньо 

складений план реферату узгодити на консультації із викладачем. 

Маючи попередній план, необхідно звернутися до бібліографії. Суттєву допомогу в 

ознайомленні із бібліографією можуть надати бібліотечні каталоги (алфавітний, систематичний, 

предметний), довідкова література (енциклопедії, словники, статистичні збірники), наукова та 

періодична література (монографії, журнали, газети). 

Основному тексту в рефераті передує вступ.У ньому необхідно показати значення, актуальність 

проблеми, яка розглядається, обґрунтувати вибір теми, сформулювати основну мету, яка буде 

розкрита в рефераті. 

В основній частині роботи велику увагу слід приділити глибокому теоретичному аналізові як 

теми в цілому, так і окремих її питань, правильно ув’язати теоретичні положення із практикою, 

розкрити матеріал у відповідності зі складеним планом. 

Виклад основних питань завершується короткими висновками, де узагальнюються 



найважливіші положення, розглянуті в рефераті. 

Реферат повинен бути написаний грамотно, без помилок, повторів, скорочень. 

Важливе значення має правильне оформлення реферату. На титульному аркуші необхідно 

вказати назву вищого навчального закладу, факультету, реферату, групу, своє прізвище та 

ініціали, прізвище наукового керівника. На наступному аркуші наводиться план реферату із 

наведенням сторінок відповідних розділів. 

Зазначені у тексті цитати повинні відповідати посиланням на джерела, з яких вони наведені та 

оформлені таким чином: [1, с. 25], де перша цифра – номер джерела за списком використаної 

літератури, а друга вказує на номер сторінки. Текст реферату повинен бути набраний на комп’ютері 

з одного боку аркушу формату А4, шрифт Times New Roman, розмір 14, поля: верхнє та нижнє – 

20 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм, 1,5 інтервал. Кожний розділ плану розпочинається з нової 

сторінки. Сторінки повинні бути пронумеровані у правому верхньому куті. Обсяг реферату 12-15 

сторінок. 

У кінці реферату наводиться список використаної літератури (8-10 джерел), розташованої в 

алфавітному порядку за прізвищем автора, з наведенням назви праці (статті), видавництва, року 

видання та загальної кількості сторінок по кожному літературному джерелу. 

Підготовлений реферат захищається на семінарському або індивідуальному занятті. 

Аргументом для підготовки до захисту реферату є позитивна рецензія наукового керівника, в 

іншому випадку його необхідно доопрацювати відповідно до наданих в ній рекомендацій. Реферат 

не допускається до захисту, якщо текст реферату є компіляцією тексту підручника; основні 

питання не розкрито або викладено фрагментарно; текст містить помилки; реферат оформлено 

неправильно. 

Підготовка до захисту реферату включає усунення недоліків та помилок, вказаних у рецензії та 

складання короткого резюме реферату (визначення важливих понять, фактів, формулювання 

висновків), що буде сприяти закріпленню матеріалу в пам’яті і вільному його викладу під час 

захисту . 

 

Рекомендована тематика наукових рефератів:  
Модуль 1. Загальна частина 

1. Адміністративні процесуальні правовідносини 
2. Суб’єкти адміністративного процесу. 
3. Сутність адміністративного процесу та його зміст. 
4. Докази в адміністративному процесі. 
5. Процесуальні строки. 

 
Модуль 2. Особлива частина 

1. Провадження в сфері управління. 
2. Провадження за зверненнями громадян. 
3. Організація адміністративного судочинства в Україні. 
4. Юрисдикція та підсудність справ адміністративному суду. 

5. Провадження в суді першої інстанції. 
6. Виконання судових рішень в справах адміністративного судочинства. 
7. Провадження в справах про адміністративні правопорушення. 

 
Поширеною формою індивідуальної роботи є участь у роботі правознавчого дискусійного 

клубу «Феміда» (підготовка доповіді, участь у дебатах, оформлення стінгазети). 

Підготовку доповіді рекомендується здійснювати за такими етапами : 

– вибір теми доповіді; 

– підбір літератури та інших джерел; 

– визначення форми і структури доповіді; 

– підготовка тексту доповіді. 

Обрати тему доповіді можна самостійно або із запропонованого кафедрою правознавства 

переліку і повідомити про це викладача, обраного в якості консультанта (керівника). Тема роботи 

визначається в межах загальної проблеми дискусії, запропонованої Радою клубу «Феміда» і 

затвердженою кафедрою правознавства. Тема доповіді не обов’язково повинна бути цілком 



юридичною за змістом, але містити певні правові аспекти питань, що пропонуються до розгляду. 

Важливо, щоб тема була актуальною, становила інтерес під кутом зору ситуації в українському 

суспільстві та світі і, безперечно, цікавою для самого доповідача. Також при визначенні теми слід 

враховувати доступність (насамперед, наявність у бібліотеці) необхідних для розгляду відповідної 

теми правових і літературних джерел. Отже, остаточний варіант теми доповіді доцільно 

формулювати разом з викладачем-консультантом. 

Роботу над темою слід почати з підбору літератури – ознайомлення з підручниками, 

навчальними посібниками, науковими монографіями, статтями у збірниках і періодичних 

виданнях, нормативно-правовими актами, міжнародними договорами, матеріалами юридичної 

практики тощо. У разі потреби варто звернутися за рекомендаціями до викладача (щодо кількості і 

якості джерел, необхідних для належного розкриття відповідної теми). У процесі вивчення 

літератури доцільно робити виписки і записи, поступово формуючи матеріал з окремих питань 

доповіді. Оскільки доповідь призначена для використання під час дискусії, для її підготовки 

рекомендується широко використовувати публіцистичні матеріали, особливо ті, що написані 

«живою» мовою. 

При оформленні матеріалів доповіді необхідно дотримуватись певних правил оформлення. 

Текст доповіді повинен включати титульну сторінку, план та інші структурні частини, передбачені 

планом. План подається на другій сторінці роботи і повинен включати: «Вступ» (у ньому 

визначаються актуальність обраної теми, її взаємозв’язок із загальною проблемою дискусії і мета, 

якої студент намагатиметься досягти, розглядаючи цю тему); основну частину роботи, що 

складається з декількох розміщених у певній логічній послідовності питань відповідно до змісту 

теми; «Висновок» (у ньому підводиться підсумок досягнення визначеної у вступі роботи мети, 

чітко окреслюється власне ставлення до проблеми, що є предметом дискусії, розкриваються 

практичні способи вирішення цієї проблеми); «Список літератури». 

Робота повинна бути написана грамотно, розбірливим почерком або надрукована. Відповіді 

подаються відповідно до нумерації питань плану роботи і починаються із заголовків. Сторінки 

необхідно пронумерувати і скріпити. Обсяг тексту доповіді –10-12 сторінок на папері формату А-4 

(210х297). При цьому обсяг вступу повинен складати не більше 1 сторінки, а висновку – 2 

сторінок. На титульній сторінці необхідно вказати: назву навчального закладу, тему роботи, 

прізвище, ім’я, по-батькові студента, номер групи, прізвище та ініціали викладача-консультанта, 

рік і місце написання роботи. 

Текст доповіді повинен містити посилання на використані літературні джерела. Цитати з 

використаних джерел необхідно брати в лапки і давати точні і повні посилання на ці джерела. 

Посилання робляться у вигляді зносок (в нижній частині сторінки). Зноски подаються за 

існуючими бібліографічними правилами (автор, назва роботи, місце і рік видання, номер 

сторінки). Посилання повинні бути пронумеровані. В кінці роботи з додержанням бібліографічних 

правил подається список використаних правових джерел та літератури у такій послідовності: 1) 

нормативно-правові акти та інші правові документи (подаються за юридичною силою і датою 

прийняття); 2) література (подається в алфавітному порядку); 3) інші матеріали. 

 

Оцінка рівня знань при перевірці виконання індивідуальних завдань: 

– написання і захист наукового реферату з визначеної проблеми 
4 балів – у рефераті містяться елементи наукової творчості, виклад матеріалу характеризуються 

ґрунтовністю аналізу матеріалу на основі глибоких знань правих джерел і наукової літератури, 

вільного володіння матеріалом теми, наявністю власних суджень та самостійністю висновків, 

робота має логічну та оригінальну структуру, її оформлення повністю відповідає встановленим 

вимогам. 

3 бали – у рефераті повно розкриті питання теми, студент продемонстрував розуміння та вільне 

володіння матеріалом, але відсутні елементи наукової творчості. 

2 бали – питання теми розкриті на достатньому рівні, але студент не володіє вільно матеріалом, 

не розуміє або не може пояснити окремі теоретичні положення. 

– підготовка матеріалів власних досліджень до участі в науковій конференції; підготовка 

доповіді для участь у роботі правничого дискусійного клубу «Феміда», підготовка та захист 

матеріалів наукового реферату на засіданні наукового гуртка «Ін Юре». 

20 балів – відповідь студента є теоретично правильною, обґрунтованою, вичерпною; студент 

демонструє знання основної літератури та апелює до основних нормативно-правових актів, 

ознайомлення з додатковими інформаційними джерелами; викладає матеріал у логічній 



послідовності, робить узагальнення і висновки; наводить приклади вирішення типових 

практичних ситуацій у контексті тематичного теоретичного матеріалу. 

15 балів – відповідь студента є загалом правильною; студент демонструє знання навчального 

матеріалу та основної літератури; викладає матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення 

і висновки, але не наводить прикладів вирішення типових практичних ситуацій у контексті 

тематичного теоретичного матеріалу, припускається незначних помилок у формулюванні термінів, 

вирішенні практичних завдань. 

0 балів – відповідь студента є неправильною або відсутня, або допущені грубі помилки, які 

свідчать, що студент не засвоїв навчальний матеріал, не вміє розв’язати елементарних практичних 

ситуацій. 

Студентам, які беруть участь в поза навчальній науковій роботі – в роботі наукової 

конференції, підготовці наукових публікацій та ін. – нараховуються додаткові бали за 

результатами поточного контролю. При цьому загальна кількість балів, що вноситься до відомості 

за поточну роботу не перевищуватиме 100 балів. 

 


