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Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни 
Таблиця 1.1. Загальна характеристика навчальної дисципліни «Адмі-
ністративне процесуальне право» для студентів спеціальності 081мб1  
«Право» освітнього ступеня молодшого бакалавр з права 

 
Характеристика навчальної дисципліни 

1. Місце в структурно-логічній схемі підготовки 
- навчальні дисципліни, які є базовими для вивчення даної 

навчальної дисципліни: «Теорія держави і права», «Консти-
туційне право», «Адміністративне право», «Судові та пра-
воохоронні органи України»; 

- навчальні дисципліни, для яких дана навчальна дисципліна є 
базовою: «Виконавче провадження», «Податкове право», 
«Митне право» 

2. Кількість кредитів ЄКТС − 3 
3. Кількість модулів: денна – 2 
4. Обов’язкова (варіативна) у відповідності до навчального плану − 

варіативна 
5. Курс: денна – _ 
6. Семестр: денна –  
7. Кількість годин: денна форма навчання, годин: 90 
  – лекції: 4 семестр − 18 

  – семінарські заняття: 4 семестр − 30/14 
  – самостійна робота: _4 семестр – 42/58 
  – вид підсумкового контролю: 4 семестр ПМК (залік) 
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Розділ 2. Перелік компетентностей та програмні результати на-
вчання з навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни полягає у набутті та поглибленні 

знань і набутті практичних навичок щодо правових основ, сутності та 

особливостей суспільних відносин у сфері розгляду та вирішення 

суб’єктами владних повноважень публічно-правових спорів і діяльно-

сті адміністративних судів щодо їх розгляду. 
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Адмі-

ністративне процесуальне право» є: 
– ознайомлення студентів з системою чинного законодавства, 

нормами якого регулюються адміністративні процесуальні відносини; 
– вироблення навичок практичного застосування набутих знань 

у процесі захисту прав і законних інтересів учасників адміністративно-
процесуальних відносин. 

 
Таблиця 2. Перелік компетентностей та програмні результати навчан-
ня 

№ 
з/п 

Компетентності, якими по-
винен оволодіти студент 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності 
1. Здатність до усного та пись-

мового спілкування держав-
ною мовою. 

Вільно спілкуватися державною мо-
вою як усно, так і письмово, вживаю-
чи юридичну термінологію. 

2. Здатність до навчання з де-
яким ступенем автономії. 

Здійснювати аналіз суспільних про-
цесів у контексті аналізованої про-
блеми і демонструвати власне бачен-
ня шляхів її розв’язання. 

3. Здатність до пошуку, обробки 
та аналізу інформації з різних 
джерел, у тому числі з вико-
ристанням сучасних техноло-
гій і баз даних. 

Вільно використовувати для профе-
сійної діяльності доступні інформа-
ційні технології та бази даних; де-
монструвати вміння користуватися 
комп’ютерними програмами, необ-
хідними у професійній діяльності. 

4. Здатність застосовувати знан-
ня на практиці у стандартних 
та окремих нестандартних 
ситуаціях. 

Визначати вагомість та переконли-
вість аргументів в оцінці заздалегідь 
невідомих умов та обставин. 

5. Здатність до аналізу, контро-
лю та оцінювання власної 
роботи та роботи інших осіб у 
професійному контексті. 

Самостійно визначати ті обставини, у 
з’ясуванні яких потрібна допомога, і 
діяти відповідно до отриманих реко-
мендацій. 

6. Здатність знаходити творчі 
рішення або відповіді на чітко 

Використовувати різноманітні інфо-
рмаційні джерела для повного та 
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визначені та абстрактні про-
блеми на основі ідентифікації 
та застосування даних. 

всебічного встановлення певних об-
ставин. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
1. Знання основ теорії права. Демонструвати необхідні знання та 

розуміння сутності та змісту основ-
них правових інститутів і норм фун-
даментальних галузей права 

2. Повага до честі і гідності лю-
дини як найвищої соціальної 
цінності, розуміння їх право-
вої природи. 

Пояснювати природу та зміст основ-

них правових інститутів та процедур 

національного права. 

3. Здатність застосовувати знан-
ня завдань, принципів і докт-
рин національного права, а 
також змісту правових інсти-
тутів, щонайменше з таких 
галузей права, як конститу-
ційне право, адміністративне 
право. 

Демонструвати необхідні знання та 
розуміння сутності та змісту основ-
них правових інститутів і норм фун-
даментальних галузей права. 

4. Здатність до застосування 
норм матеріального і процесу-
ального права при моделю-
ванні правових ситуацій. 

Застосовувати набуті знання у різних 
правових ситуаціях, виокремлювати 
юридично значущі факти і формувати 
обґрунтовані правові висновки. 

5. Здатність вільно володіти 
юридичною термінологією, та 
основами юридичної техніки. 

Готувати проекти необхідних актів 
застосування права відповідно до 
правового висновку, зробленого у 
різних правових ситуаціях. 

6. Здатність юридично правиль-
но кваліфікувати факти та 
обставини. 

Давати висновки щодо окремих фак-
тичних обставин (даних) з достат-
ньою обґрунтованістю. 

7.  Здатність аналізувати правові 
проблеми та формувати пра-
вові позиції. 

Проводити збір і інтегрований аналіз 
матеріалів з різних джерел. Володіти 
базовими навичками риторики. До-
носити до респондента матеріал з 
певної проблематики доступно і зро-
зуміло. 

8. Здатність до консультування з 
правових питань, зокрема, 
можливих способів захисту 
прав та інтересів клієнтів, 
відповідно до вимог профе-
сійної етики, належного до-
тримання норм щодо нерозго-
лошення персональних даних 
та конфіденційної інформації. 

Надавати консультації щодо можли-
вих способів захисту прав та інте-
ресів клієнтів у різних правових си-
туаціях. 

9. Здатність до критичного та Формулювати власні обґрунтовані 
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системного аналізу правових 
явищ і застосування набутих 
знань у професійній діяльнос-
ті. 

судження на основі аналізу відомої 
проблеми. Оцінювати недоліки і 
переваги аргументів. 

 

Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 

Програма навчальної дисципліни затверджена Вченою радою Ви-

щого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі», протокол від «___» _______________ 20__ року 

№ ___. 
 
Програмний зміст навчальної дисципліни 
 

 

Модуль 1 

Теоретичні засади адміністративного процесуального права. По-

зовне провадження 

 

Тема 1. Поняття, особливості та структура адміністратив-

ного процесуального права. Публічно-правові спори. 

Загальне поняття юридичних процесів, їх види і характеристи-

ка. Поняття адміністративного процесу. Мета та завдання адміністра-

тивного процесу. Характерні риси адміністративного процесу. Адміні-

стративне процесуальне право як галузь права. Адміністративне 

процесуальне право як галузь законодавства. Адміністративне проце-

суальне право як галузь юридичної науки. Адміністративне процесуа-

льне право як навчальна дисципліна. Предмет адміністративного про-

цесуального права, публічний та приватний його аспекти. Метод 

адміністративного процесуального права. Принципи адміністративно-

го процесуального права. Система адміністративного процесуального 

права. Поняття та види джерел адміністративного процесу. Взаємодія 

адміністративного процесуального права з іншими галузями права. 

Адміністративні провадження, їх класифікація. Адміністративні про-

цедури. Стадії адміністративного провадження. Адміністративно-

процесуальні норми. Адміністративно-процесуальні відносини. 

Суб’єкти адміністративного процесуального права. Поняття та ознаки 

публічно-правових спорів.  

 

Тема 2. Поняття та принципи адміністративного судочинс-

тва. Адміністративна юрисдикція. 
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Поняття адміністративного судочинства. Завдання адміністра-

тивного судочинства. Поняття та сутність принципів адміністративно-

го судочинства. Верховенство права; законність; рівність усіх учасни-

ків судового процесу перед законом і судом; змагальність сторін та 

свобода в наданні ними своїх доказів і у доведенні перед судом їх пе-

реконливості; гласність судового процесу та його повне фіксування 

технічними засобами; презумпція правомірності дій і вимог суб’єкта 

звернення та заінтересованої особи; забезпечення апеляційного та 

касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених 

законом; обов’язковість рішень суду. 

Суд як суб’єкт адміністративного судочинства. Система судів 

України, до повноважень яких належить вирішення публічно-

правових спорів. Адміністративна юрисдикція. Предметна юрисдик-

ція. Інстанційна юрисдикція. Територіальна юрисдикція. 

 

Тема 3. Учасники адміністративно-процесуальних відно-

син. 

Поняття, види, процесуальні права і обов’язки учасників адмі-

ністративного процесу. 

Сторони в адміністративному судочинстві. Треті особи в адмі-

ністративному судочинстві. Представництво в адміністративному 

процесі. Участь у справі органів та осіб, яким законом надано право 

захищати права, свободи та інтереси інших осіб. Інші учасники адмі-

ністративного судочинства. 

Зловживання процесуальними правами. Процесуальне право-

наступництво. Обов’язки осіб, присутніх в залі судового засідання. 

Слова звернення до суду в залі судового засідання. 

 

Тема 4. Докази та доказування в адміністративному судо-

чинстві 

Поняття адміністративного процесуального доказування. По-

няття доказів, предмет доказування, обов’язок доказування, підстави 

звільнення від доказування. Допустимість, достовірність, достатність 

доказів. Джерела доказів. Огляд речових доказів, що швидко псують-

ся, судові доручення щодо збирання доказів, виконання судових дору-

чень щодо збирання доказів, звернення адміністративного суду із су-

довим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду 

або іншого компетентного органу іноземної держави. Види судових 

доручень іноземних судів. Дослідження доказів. Установлення фактів 
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протиправних рішень, дій чи бездіяльності органу владних повнова-

жень, наявності чи відсутності адміністративно-правового спору чи 

спору про право, наявності інтересів третіх осіб, наявності адміністра-

тивного правопорушення та його складу, обставин, що пом’якшують і 

обтяжують відповідальність, наявність майнової шкоди тощо. Пока-

зання свідків. Письмові докази. Речові докази. Електронні докази. 

Висновок експерта. Висновок експерта в галузі права. Загальновідомі 

обставини та визнані факти, їх значення. Класифікація доказів. Прямі 

та непрямі докази. 

 

Тема 5. Процесуальні строки та судові витрати в адмініст-

ративному судочинстві 

Поняття процесуальних строків та їх значення в адміністрати-

вному процесі. Визначення процесуальних строків, порядок їх обчис-

лення. 

Строки звернення за захистом порушених прав, свобод та ін-

тересів. Розмежування процесуальних строків від строку звернення до 

суду за захистом порушених прав та інтересів. Строк звернення до 

адміністративного суду. Наслідки пропущення строків звернення до 

адміністративного суду. 

Види процесуальних строків. Строки, встановлені законом. 

Строки, встановлені судом, суб’єктом владних повноважень. Строки 

повідомлення про час і місце розгляду справи. Строки розгляду адмі-

ністративної справи. Строки оскарження рішень у справі та перегляду 

справи. Строки виконання постанов у справі. 

Поняття, значення та види судових витрат в адміністративно-

му процесі. Судовий збір. Витрати, пов’язані з розглядом справ. Роз-

поділ судових витрат. 

 

Тема 6. Заходи процесуального примусу 

Поняття заходів адміністративного примусу. Нормативно-

правове закріплення підстав застосування заходів примусу. 

Види заходів процесуального примусу у справах адміністрати-

вної юрисдикції: попередження, видалення із зали судового засідання, 

тимчасове вилучення доказів для дослідження судом, привід. Особи, 

уповноважені застосовувати заходи процесуального примусу. 

Заходи забезпечення проваджень в справах про адміністратив-

ні правопорушення: поняття та види. Адміністративне затримання. 

Органи (посадові особи) правомочні здійснювати адміністративне 
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затримання. Особистий огляд і огляд речей. Вилучення речей та доку-

ментів. Тимчасове вилучення посвідчення водія. Тимчасове вилучення 

транспортних засобів. Відсторонення осіб від керування транспорт-

ними засобами, суднами та огляд осіб на стан сп’яніння. Доставлення 

правопорушника. Оскарження заходів забезпечення проваджень в 

справах про адміністративні правопорушення. 

 

Тема 7. Позовне провадження. Форми адміністративного 

судочинства. 

Право на судовий захист порушеного права, свободи чи інте-

ресу у сфері публічно-правових відносин. Форми та зміст подання 

адміністративного позову. Позовне провадження. Загальна характери-

стика судових стадій провадження в адміністративному суді першої 

інстанції: звернення до суду та відкриття провадження у справі; підго-

товче провадження; судовий розгляд справи по суті; судові дебати; 

ухвалення та проголошення судового рішення. 

Форми адміністративного судочинства. Поняття адміністрати-

вної справи незначної складності (малозначна справа.) Критерії кла-

сифікації спрощених проваджень в адміністративному судочинстві. 

Структура спрощеного провадження в адміністративному су-

дочинстві та процесуальний порядок його проходження. Особливості 

окремих видів спрощених проваджень в адміністративному судочинс-

тві. Клопотання про розгляд справи за правилами спрощеного позов-

ного провадження. Вирішення питання про розгляд справи за прави-

лами спрощеного позовного провадження. Особливості розгляду 

окремих категорій справ незначної складності. 

Загальне позовне провадження. Судові рішення в адміністра-

тивних справах. 

 

Тема 8. Розгляд справи по суті  
Завдання розгляду справи по суті. Строки розгляду адміністра-

тивної справи. Розгляд справи в судовому засіданні. Участь у судово-

му засіданні в режимі відеоконференції. Головуючий у судовому засі-

данні. Обов’язки осіб, присутніх у залі судового засідання. 

Відкриття розгляду справи по суті. Роз’яснення перекладачеві 

його прав та обов’язків, присяга перекладача. Видалення свідків із 

зали судового засідання. Встановлення осіб, які прибули у судове за-

сідання, оголошення складу суду і роз’яснення права відводу. 

Роз’яснення учасникам справи їхніх прав та обов’язків. Розгляд заяв 
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та клопотань. Наслідки неявки в судове засідання учасника справи. 

Наслідки неявки в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста. 

Роз’яснення прав і обов’язків експерта, присяга експерта. 

З’ясування обставин справи та дослідження доказів. Вступне 

слово учасників справи. Порядок з’ясування обставин справи та дос-

лідження доказів. Дослідження доказів. Порядок допиту свідків. Ви-

користання свідком письмових записів. 

Дослідження письмових доказів. Дослідження речових та еле-

ктронних доказів. Дослідження висновку експерта. Відкладення розг-

ляду справи або перерва в судовому засіданні. 

Судові дебати та ухвалення рішення. Вихід суду для ухвалення 

рішення. Таємниця нарадчої кімнати. 

 

Модуль 2. Перегляд судових рішень в адмінстративних 

справах. Виконання судових рішень. Інші провадження. 

 

Тема 9. Апеляційне провадження 

Апеляційна скарга. Суд апеляційної інстанції. Право на апеля-

ційне оскарження. Ухвали, на які можуть бути подані апеляційні скар-

ги окремо від рішення суду. Строк на апеляційне оскарження. Форма 

та зміст апеляційної скарги. Порядок подання апеляційної скарги. 

Відкриття апеляційного провадження. Залишення апеляційної 

скарги без руху, повернення апеляційної скарги судом апеляційної 

інстанції. Відмова у відкритті апеляційного провадження. Надсилання 

копій апеляційної скарги та доданих до неї матеріалів учасникам 

справи. Приєднання до апеляційної скарги. Доповнення, зміна, відк-

ликання апеляційної скарги чи відмова від неї. Відзив на апеляційну 

скаргу. Закриття апеляційного провадження. 

Апеляційний розгляд. Підготовка справи до апеляційного роз-

гляду Призначення справи до розгляду в суді апеляційної інстанції. 

Межі перегляду судом апеляційної інстанції. Строк розгляду апеля-

ційної скарги. Апеляційний розгляд справи у судовому засіданні. 

Апеляційний розгляд справи в порядку письмового провадження за 

наявними у справі матеріалами. Порядок розгляду апеляційної скарги 

на ухвалу суду першої інстанції. Наслідки неявки в судове засідання 

учасників справи. Відмова позивача від позову; примирення сторін під 

час апеляційного провадження. Судові рішення суду апеляційної ін-

станції. Зміст постанови суду апеляційної інстанції. Порядок розгляду 

апеляційної скарги, що надійшла до суду апеляційної інстанції після 
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закінчення апеляційного розгляду справи. Повернення адміністратив-

ної справи. 

 

Тема 10. Касаційне провадження 

Касаційна скарга. Суд касаційної інстанції. Право на касаційне 

оскарження. Строк на касаційне оскарження. Форма і зміст касаційної 

скарги. Порядок подання касаційної скарги. 

Відкриття касаційного провадження. Залишення касаційної 

скарги без руху, повернення касаційної скарги. Відмова у відкритті 

касаційного провадження. Відкриття касаційного провадження. Наді-

слання копій касаційної скарги та доданих до неї матеріалів учасни-

кам справи. Приєднання до касаційної скарги. Доповнення, зміна, 

відкликання касаційної скарги чи відмова від неї. Відзив на касаційну 

скаргу. Закриття касаційного провадження. 

Касаційний розгляд. Підготовка справи до касаційного розгля-

ду. Межі перегляду судом касаційної інстанції. Строк розгляду каса-

ційної скарги. Попередній розгляд справи. Касаційний розгляд справи 

у судовому засіданні. Касаційний розгляд справи в порядку письмово-

го провадження за наявними у справі матеріалами. 

Підстави для передачі справи на розгляд палати, об’єднаної 

палати або Великої Палати Верховного Суду. Порядок передачі спра-

ви на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верхов-

ного Суду. Відмова позивача від позову; примирення сторін під час 

касаційного провадження. Повноваження суду касаційної інстанції за 

наслідками розгляду касаційної скарги. 

Підстави для залишення касаційної скарги без задоволення, а 

судових рішень – без змін. Підстави для скасування судових рішень 

повністю або частково і ухвалення нового рішення у відповідній час-

тині або зміни рішення. Підстави для скасування судового рішення 

суду апеляційної інстанції повністю або частково та залишення в силі 

судового рішення суду першої інстанції у відповідній частині. Підста-

ви для скасування судових рішень з направленням справи для продо-

вження розгляду або на новий розгляд. Підстави для скасування рі-

шення повністю або частково із закриттям провадження в справі або 

залишенням позову без розгляду у відповідній частині. Судові рішен-

ня суду касаційної інстанції та порядок їх прийняття. Зміст постанови 

суду касаційної інстанції. Порядок розгляду касаційної скарги, що 

надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного 
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розгляду справи. Окрема ухвала суду касаційної інстанції. Набрання 

судовими рішеннями суду касаційної інстанції законної сили. 

 

Тема 11. Провадження за нововиявленими або 

виключними обставинами 

Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами. Право подати заяву про перегляд судового 

рішення за нововиявленими або виключними обставинами. Порядок і 

строк подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявлени-

ми або виключними обставинами. Форма та зміст заяви про перегляд 

судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами. 

Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововияв-

леними або виключними обставинами. Відкриття провадження за но-

вовиявленими або виключними обставинами Відмова від заяви про 

перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними об-

ставинами та її наслідки. Порядок здійснення перегляду судового рі-

шення за нововиявленими або виключними обставинами. Судове рі-

шення за наслідками провадження за нововиявленими або 

виключними обставинами. 

 

Тема 12. Виконання судових рішень в адміністративних 

справах. Відновлення втраченого судового провадження 

Обов’язковість судових рішень. Судові рішення, які викону-

ються негайно. Порядок виконання судових рішень в адміністратив-

них справах. Звернення судових рішень в адміністративних справах до 

виконання. Виправлення помилки у виконавчому документі та ви-

знання його таким, що не підлягає виконанню. Зупинення виконання 

судового рішення. Поновлення пропущеного строку для пред’явлення 

виконавчого листа до виконання. Примирення сторін у процесі вико-

нання. Відстрочення і розстрочення виконання, зміна чи встановлення 

способу і порядку виконання судового рішення. Заміна сторони вико-

навчого провадження. Поворот виконання судових рішень. Особливо-

сті повороту виконання в окремих категоріях адміністративних справ. 

Судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративних 

справах. Визнання протиправними рішень, дій чи бездіяльності, вчи-

нених суб’єктом владних повноважень – відповідачем на виконання 

рішення суду. 

Відновлення втраченого судового провадження. Порядок від-

новлення втраченого судового провадження в адміністративній справі. 
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Особи, які мають право звертатися до суду із заявою про відновлення 

втраченого судового провадження. Підсудність заяви про відновлення 

втраченого судового провадження. Форма та зміст заяви про віднов-

лення втраченого судового провадження. Наслідки недодержання ви-

мог до змісту та форми заяви про відновлення втраченого судового 

провадження, залишення заяви без розгляду чи відмова у відкритті 

провадження за заявою. Розгляд заяви про відновлення втраченого 

судового провадження. Ухвала суду за наслідками розгляду заяви про 

відновлення втраченого судового провадження. Звільнення заявника 

від судових витрат. 

 

Тема 13. Провадження у справах про адміністративні пра-

вопорушення  

Структура проваджень в справах про адміністративні правопо-

рушення. Відкриття справи про адміністративне правопорушення. 

Підстави відкриття справи про адміністративне правопорушення. 

Розгляд справи про адміністративне правопорушення. Місце і 

строки розгляду. Порядок розгляду справи про адміністративне пра-

вопорушення. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розгляді 

справи про адміністративне правопорушення. Протокол про адмініст-

ративне правопорушення. 

Винесення постанови в справі про адміністративні правопо-

рушення. Види постанов. Форма і зміст постанови, її структура. Поря-

док оголошення постанови та вручення її копії учасникам проваджен-

ня та заінтересованим особам. 

Строки і порядок оскарження постанови по справі про адмініс-

тративне правопорушення. Зупинення виконання постанови. Розгляд 

апеляційної скарги і прийняття рішення. 

Виконання постанови по справі про адміністративне правопо-

рушення. Особи, уповноважені здійснювати виконання постанови про 

адміністративне правопорушення. Порядок виконання постанови про 

накладення стягнення у вигляді: попередження, штрафу, про оплатне 

вилучення предмета, конфіскацію предмета і грошей, про позбавлення 

спеціального права, про застосування громадських та виправних ро-

біт, про застосування адміністративного арешту, про відшкодування 

майнової шкоди. 

Заходи забезпечення проваджень в справах про адміністратив-

ні правопорушення: поняття та види. Адміністративне затримання. 

Особистий огляд і огляд речей. Вилучення речей та документів. Тим-
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часове вилучення посвідчення водія. Тимчасове вилучення транспор-

тних засобів. Відсторонення осіб від керування транспортними засо-

бами, суднами та огляд осіб на стан сп’яніння. Доставлення правопо-

рушника. Оскарження заходів забезпечення проваджень в справах про 

адміністративні правопорушення. 

 

 

Тема 14. Неюрисдикційні провадження 

Поняття адміністративного неюрисдикційного провадження. 

Види адміністративних неюрисдикційних проваджень та процедур, їх 

структура. Поняття, класифікація суб’єктів адміністративного неюри-

сдикційного провадження. Адміністративна процесуальна право-

суб’єктність суб’єктів адміністративних неюрисдикційних прова-

джень. 

Поняття та основні положення нормотворчого провадження. 

Процедура розгляду звернень громадян: поняття та види звернень 

громадян. Правова основа та процесуальний порядок розгляду звер-

нень громадян. Процедурні питання доступу до публічної інформації. 

Особливості та поняття, основні положення реєстраційно-дозвільних 

процедур. Поняття та основні положення контрольно-наглядового 

провадження. 

Поняття та основні положення атестаційного провадження. 

 

Тема 15. Дисципліні провадження 
Поняття, принципи та види дисциплінарних процедур. 

Суб’єкти дисциплінарних процедур. Види, підстави та процесуальний 

порядок накладення дисциплінарних стягнень. 

Дисциплінарні процедури в органах Національної поліції 

України. 
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Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни 
Таблиця 4.1. Тематичний план навчальної дисципліни для студентів 
денної форми навчання спеціальності «Право» з розподілом навчаль-
ного часу за видами занять 

№ 

з/п 
Назва модулю, теми 

Кількість годин за видами за-

нять 

Р
а

зо
м

 

аудиторні 

Поза- 

аудитор-

ні 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о

б
о

т
а

 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Теоретичні засади адміністративного процесуального права. 

Позовне провадження 

1. 

Поняття, особливості та структура 
адміністративного процесуального 
права. Публічно-правові спори 

6 2 2 – 2 

2. 

Поняття та принципи адміністратив-
ного судочинства. Адміністративна 
юрисдикція 

6 2 2 – 2 

3. 
Учасники адміністративно-
процесуальних відносин 

6 2 2 – 2 

4. 
Докази та доказування в адміністра-
тивному судочинстві 

5 – 2 – 3 

5. 
Процесуальні строки та судові витра-
ти в адміністративному судочинстві 

6 2 2 – 2 

6. Заходи процесуального примусу 5 – 2 – 3 

7. 
Позовне провадження. Форми адміні-
стративного судочинства 

5 – 2 – 3 

8. Розгляд справи по суті 6 2 2 – 2 

 Загалом 45 10 16 – 19 

       

Модуль 2. Перегляд судових рішень в адміністративних справах. Вико-
нання судових рішень. Інші провадження. 

9. Апеляційне провадження 7 2 2 – 3 

10. Касаційне провадження 6 – 2 – 4 

11. Провадження за нововиявленими або 5 2 2 – 3 
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виключними обставинами 

1 2 3 4 5 6 7 

12. 

Виконання судових рішень в адмініс-
тративних справах. Відновлення 
втраченого судового провадження 

6 – 2 – 4 

13. 
Провадження у справах про адмініст-
ративні правопорушення 

7 2 2 – 3 

14. Неюрисдикційні провадження 7 2 2 – 3 

15. Дисциплінарні провадження 5 – 2 – 3 

 Загалом 45 8 14 – 23 

 

 Разом із курсу: 90 18 30 – 42 
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Таблиця 4.2. Тематичний план навчальної дисципліни для студентів 
денної форми навчання спеціальності 081 «Право» з розподілом на-
вчального часу за видами занять 
 

№ 

з/п 
Назва модулю, теми 

Кількість годин за видами за-

нять 

Р
а

зо
м

 

аудиторні 

Поза- 

аудитор-

ні 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о

б
о

т
а

 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Теоретичні засади адміністративного процесуального права. 

Позовне провадження 

1. 

Поняття, особливості та структура 
адміністративного процесуального 
права. Публічно-правові спори 

6 2 – – 4 

2. 

Поняття та принципи адміністратив-
ного судочинства. Адміністративна 
юрисдикція 

8 2 2 – 4 

3. 
Учасники адміністративно-
процесуальних відносин 

7 2 2 – 3 

4. 
Докази та доказування в адміністра-
тивному судочинстві 

4 – – – 4 

5. 
Процесуальні строки та судові витра-
ти в адміністративному судочинстві 

5 2 – – 3 

6. Заходи процесуального примусу 4 – – – 4 

7. 
Позовне провадження. Форми адмі-
ністративного судочинства 

5 – 2 – 3 

8. Розгляд справи по суті 6 2 2 – 2 

 Загалом 45 10 8 – 27 

       

Модуль 2. Перегляд судових рішень в адміністративних справах. Вико-
нання судових рішень. Інші провадження. 

9. Апеляційне провадження 8 2 2 – 4 

10. Касаційне провадження 4 – – – 4 

11. 
Провадження за нововиявленими або 
виключними обставинами 

6 2 – – 4 
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1 2 3 4 5 6 7 

12. 

Виконання судових рішень в адмініс-
тративних справах. Відновлення 
втраченого судового провадження 

4 – – – 4 

13. 
Провадження у справах про адмініст-
ративні правопорушення 

8 2 2 – 4 

14. Неюрисдикційні провадження 9 2 2 – 5 

15. Дисциплінарні провадження 6 – – – 6 

 Загалом 45 8 6 – 31 

 

 Разом із курсу: 90 18 14 – 58 
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Таблиця 4.3. Тематичний план навчальної дисципліни для студентів 
заочної форми навчання спеціальності «Право» з розподілом навчаль-
ного часу за видами занять 

№ 

з/п 
Назва модулю, теми 

Кількість годин за видами за-

нять 

Р
а

зо
м

 

аудиторні 

Поза- 

аудитор-

ні 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
сь

к
і 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о

б
о

т
а

 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Теоретичні засади адміністративного процесуального права. 

Позовне провадження 

1. 

Поняття, особливості та структура 
адміністративного процесуального 
права. Публічно-правові спори 

8 2 – – 6 

2. 

Поняття та принципи адміністратив-
ного судочинства. Адміністративна 
юрисдикція 

5 - – – 5 

3. 
Учасники адміністративно-
процесуальних відносин 

5 - – – 5 

4. 
Докази та доказування в адміністра-
тивному судочинстві 

5 – - – 5 

5. 
Процесуальні строки та судові витра-
ти в адміністративному судочинстві 

5 - – – 5 

6. Заходи процесуального примусу 5 – – – 5 

7. 
Позовне провадження. Форми адміні-
стративного судочинства 

5 – – – 5 

8. Розгляд справи по суті 7 - 2 – 5 

 Загалом 45 2 2 – 41 

       

Модуль 2. Перегляд судових рішень в адміністративних справах. Вико-
нання судових рішень. Інші провадження. 

9. Апеляційне провадження 6 - - – 6 

10. Касаційне провадження 6 – - – 6 

11. 
Провадження за нововиявленими або 
виключними обставинами 

5 - - – 5 
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1 2 3 4 5 6 7 

12. 

Виконання судових рішень в адмініс-
тративних справах. Відновлення 
втраченого судового провадження 

6 – - – 6 

13. 
Провадження у справах про адмініст-
ративні правопорушення 

8 2 - – 6 

14. Неюрисдикційні провадження 7 - 2 – 5 

15. Дисциплінарні провадження 7 – 2 – 5 

 Загалом 45 2 4 – 39 

 

 Разом із курсу: 90 4 - 6 80 
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Таблиця 4.3. Тематичний план навчальної дисципліни «Адміністративне процесуальне право», яка виклада-
ється для студентів денної  та заочної форм навчання спеціальності 081 «Право» 
 
 

 
 

Назва теми (лекції) та питання 

теми (лекції) 

Назва теми та питання семі-

нарського (практичного
для 

студентів заочної форми навчання
) 

заняття 

Завдання самостійної 

роботи у розрізі теми 

Інформаційні 

джерела (по-

рядковий 

номер за пе-

реліком) 

 

1 3 4 5 

Модуль 1. Теоретичні засади адміністративного процесуального права. Позовне провадження 

Тема 1. Поняття, особливості та структура адміністративного процесуального права. Публічно-правові 

спори. 

Лекція 1. 
1. Адміністративне процесуальне 

право: поняття, предмет, метод. 

2. Джерела адміністративного проце-

суального права. 

3. Поняття та ознаки публічно-

правових спорів. 

Семінарське заняття 1. 

1. Загальне поняття юридичних 

процесів, їх види і характерис-

тика. 

2. Поняття, предмет, метод 

адміністративного процесуаль-

ного права. 

3. Система адміністративного 

процесуального права. 

4. Адміністративно-

процесуальні норми та адмініс-

тративно-процесуальні відно-

сини. 

Перелік питань, 

що вивчаються студен-

том самостійно 
1. Загальне поняття юри-

дичних процесів, їх види 

і характеристика. 

2. Взаємодія адміністра-

тивного процесуального 

права з іншими галузями 

права. 

3. Адміністративне про-

цесуальне право як само-

стійна галузь у системі 

1, 3, 18–19, 23, 

26–28, 29−32, 

33, 36, 38, 40, 

43, 45, 47–48, 

49, 57,59, 63, 

70 
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1 3 4 5 

5. Джерела адміністративного 

процесуального права. 

6. Поняття та ознаки публічно-

правових спорів. 

права України 

 

Тема 2. Поняття та принципи адміністративного судочинства. Адміністративна юрисдикція. 

Лекція  2.  

1. Поняття адміністративного судо-

чинства. 

2. Завдання адміністративного судо-

чинства. 

3. Принципи адміністративного су-

дочинства. 

4. Суд як суб’єкт адміністративного 

судочинства. 

5. Адміністративна юрисдикція. 

Семінарське заняття 2. 

1. Поняття та завдання 

адміністративного судочинства. 

2. Принципи адміністра-

тивного судочинства. 

3. Суд як суб’єкт адмініс-

тративного судочинства. 

4. Система адміністратив-

них судів України. 

5. Адміністративна юрис-

дикція. 

Перелік питань, 

що вивчаються студен-

том самостійно 
1. Поняття та сутність 

принципів адміністрати-

вного судочинства. 

2. Предметна юрисдикція. 

3. Інстанційна юрисдик-

ція. 

4. Територіальна юрисди-

кція. 

1–3, 6, 11, 16, 

23, 27, 28–32, 

33–34, 38, 40, 

51–52, 55, 59, 

62, 65−68, 70, 

75, 76 

Тема 3. Учасники адміністративно-процесуальних відносин 

Лекція  3. 
1. Поняття, види, процесуальні права 

та обов’язки учасників адміністрати-

вного процесу. 

2. Сторони в адміністративному су-

дочинстві. 

3. Інші учасники адміністративного 

судочинства. 

Семінарське заняття 3. 

(*Семінарське заняття 2). 

1. Поняття, види, проце-

суальні права та обов’язки уча-

сників адміністративного про-

цесу. 

2. Сторони в адміністра-

тивному судочинстві. 

3. Треті особи в адмініст-

Перелік питань, 

що вивчаються студен-

том самостійно 
1. Треті особи в 

адміністративному судо-

чинстві. 

2. Представництво 

в адміністративному 

процесі. 

1–3, 29–30, 34, 

38, 40, 41, 64, 

71, 73, 74 
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1 3 4 5 

ративному судочинстві. 

4. Участь у справі органів 

та осіб, яким законом надано 

право захищати права, свободи 

та інтереси інших осіб. 

5. Інші учасники адмініс-

тративного судочинства. 

3. Участь у справі 

органів та осіб, яким 

законом надано право 

захищати права, свободи 

та інтереси інших осіб. 

4. Зловживання 

процесуальними права-

ми. 

Тема 4. Докази та доказування в адміністративному судочинстві 

− Семінарське заняття 4. 

1. Поняття адміністратив-

ного процесуального доказу-

вання. 

2. Поняття доказів, пред-

мет доказування, обов’язок 

доказування. 

3. Підстави звільнення від 

доказування. 

4. Допустимість, достові-

рність, достатність доказів. 

5. Джерела доказів. 

6. Класифікація доказів. 

Перелік питань, 

що вивчаються студен-

том самостійно 
1. Поняття адмініс-

тративного процесуаль-

ного доказування. 

2. Підстави звіль-

нення від доказування. 

3. Допустимість, 

достовірність, достат-

ність доказів. 

4. Джерела доказів. 

1, 3, 29–31, 

33–34, 38, 40, 

56 

Тема 5. Процесуальні строки та судові витрати в адміністративному судочинстві 

Лекція 4. 

 

1. Поняття процесуальних стро-

Семінарське заняття 5. 

1. Поняття процесуальних 

строків та їх значення в адміні-

Перелік питань, 

що вивчаються студен-

том самостійно 

3, 24, 29-31, 

33, 34, 38, 40 
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1 3 4 5 

ків та їх значення в адміністративно-

му процесі. 

2. Види та порядок їх обчис-

лення. 

3. Поняття, значення та види 

судових витрат в адміністративному 

процесі. 

стративному процесі. 

2. Види та порядок їх 

обчислення. 

3. Наслідки пропущення 

строків звернення до адмініст-

ративного суду. 

4. Поняття, значення та 

види судових витрат в адмініст-

ративному процесі. 

1. Строки звернен-

ня за захистом поруше-

них прав, свобод та інте-

ресів. 

2. Наслідки пропу-

щення строків звернення 

до адміністративного 

суду. 

3. Судовий збір. 

4. Розподіл судових 

витрат. 

Тема 6. Заходи процесуального примусу 

– Семінарське заняття 6. 

1. Поняття заходів адміні-

стративного примусу. 

2. Види заходів процесуа-

льного примусу у справах адмі-

ністративної юрисдикції. 

Перелік питань, 

що вивчаються студен-

том самостійно 
1. Поняття заходів 

адміністративного при-

мусу. 

3, 29−30, 34, 

46 

Тема 7. Позовне провадження. Форми адміністративного судочинства 

– Семінарське заняття 7. 

(*Семінарське заняття 3) 

1. Подання адміністрати-

вного позову: форми та зміст. 

2. Позовне провадження. 

3. Форми адміністратив-

ного судочинства. 

Перелік питань, 

що вивчаються студен-

том самостійно 
1. Право на судо-

вий захист порушеного 

права, свободи чи інте-

ресу у сфері публічно-

1, 3, 26–30, 

34–35, 38, 40 
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1 3 4 5 

4. Судові рішення в адмі-

ністративних справах. 

правових відносин. 

2. Загальна харак-

теристика судових стадій 

провадження в адмініст-

ративному суді першої 

інстанції. 

3. Поняття адмініс-

тративної справи незнач-

ної складності. 

4. Загальне та 

спрощене позовне прова-

дження. 

Тема 8. Розгляд справи по суті 

Лекція 5. 

1. Завдання та строки розгляду 

справи по суті. 

2. Судові дебати. 

3. Таємниця нарадчої кімнати. 

Ухвалення та проголошення рішення. 

Семінарське заняття 8. 

(*Семінарське заняття 4) 

1. Завдання та строки 

розгляду справи по суті. 

2. Участь в судовому 

засіданні в режимі відеоконфе-

ренції. 

3. Наслідки неявки в су-

дове засідання учасника справи, 

свідка, експерта, спеціаліста. 

4. Судові дебати. 

5. Таємниця нарадчої 

кімнати. Ухвалення та прого-

Перелік питань, 

що вивчаються студен-

том самостійно 
1. Розгляд справи в 

судовому засіданні. 

2. Участь в судо-

вому засіданні в режимі 

відеоконференції. 

3. Наслідки неявки 

в судове засідання учас-

ника справи, свідка, екс-

перта, спеціаліста. 

1–3, 8, 28, 

29−31, 33, 34, 

35, 38, 40 
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1 3 4 5 

лошення рішення. 

Модуль 2. Перегляд судових рішень в адміністративних справах. Виконання судових рішень. Інші прова-

дження. 

Тема 9. Апеляційне провадження 

Лекція 6. 

1. Право на апеляційне оскар-

ження. Суд апеляційної інстанції. 

Апеляційна скарга. 

2. Апеляційний розгляд. 

3. Судові рішення суду апеля-

ційної інстанції. 

Семінарське заняття 9. 

(*Семінарське заняття 5) 

1. Право на апеляційне 

оскарження. Суд апеляційної 

інстанції. Апеляційна скарга. 

2. Відмова у відкритті 

апеляційного провадження. 

3. Відкриття апеляційного 

провадження. 

4. Відмова позивача від 

позову; примирення сторін під 

час апеляційного провадження. 

5. Апеляційний розгляд. 

6. Судові рішення суду 

апеляційної інстанції. 

Перелік питань, 

що вивчаються студен-

том самостійно 
1. Строк на апеля-

ційне оскарження. 

2. Відмова у відк-

ритті апеляційного про-

вадження. 

3. Відкриття апеля-

ційного провадження. 

4. Відмова позива-

ча від позову, примирен-

ня сторін під час апеля-

ційного провадження. 

5. Закриття апеля-

ційного провадження. 

1, 3, 16, 29–30, 

33–35 

Тема 10. Касаційне провадження 

− Семінарське заняття 10. 

1. Касаційна скарга: фор-

ма та зміст, порядок подання. 

2. Касаційний розгляд. 

3. Судові рішення суду 

Перелік питань, 

що вивчаються студен-

том самостійно 
1. Відкриття та 

закриття касаційного 

1, 3, 16, 29–30, 

33–35, 60, 72 
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касаційної інстанції. провадження. 

2. Підстави для 

передачі справи на розг-

ляд палати, об’єднаної 

палати або Великої Пала-

ти Верховного Суду. 

3. Відмова позива-

ча від позову; примирен-

ня сторін під час каса-

ційного провадження. 

4. Окрема ухвала 

суду касаційної інстанції. 

Тема 11. Провадження за нововиявленими або виключними обставинами 

Лекція 7. 

1. Підстави перегляду судових 

рішень за нововиявленими або ви-

ключними обставинами. 

2. Форма та зміст заяви про 

перегляд судового рішення за ново-

виявленими або виключними обста-

винами. 

3. Порядок перегляду судового 

рішення за нововиявленими або ви-

ключними обставинами. 

4. Судове рішення за наслідка-

ми провадження за нововиявленими 

Семінарське заняття 11. 

1. Підстави перегляду судових 

рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами. 

2. Форма та зміст заяви про 

перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключ-

ними обставинами. 

3. Порядок перегляду судового 

рішення за нововиявленими або 

виключними обставинами. 

4. Судове рішення за наслідка-

ми провадження за нововиявле-

Перелік питань, 

що вивчаються студен-

том самостійно 
1. Порядок і строк 

подання заяви про перег-

ляд судового рішення за 

нововиявленими або 

виключними обставина-

ми. 

2. Відкриття проваджен-

ня за нововиявленими 

або виключними обста-

винами. 

1, 3, 16, 29–30, 

33–35, 37 
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або виключними обставинами. ними або виключними обстави-

нами. 

3. Відмова від заяви про 

перегляд судового рі-

шення за нововиявлени-

ми або виключними об-

ставинами. 

Тема 12. Виконання судових рішень в адміністративних справах. 

Відновлення втраченого судового провадження 

− Семінарське заняття 12. 

1. Обов’язковість вико-

нання судових рішень. Судові 

рішення, які виконуються не-

гайно. 

2. Порядок виконання 

судових рішень в адміністрати-

вних справах. 

3. Відстрочення і роз-

строчення, зупинення виконан-

ня судового рішення. 

4. Відновлення втрачено-

го судового провадження. 

Перелік питань, 

що вивчаються студен-

том самостійно 
1. Звернення судо-

вих рішень в адміністра-

тивних справах до вико-

нання. 

2. Виправлення 

помилки у виконавчому 

документі та визнання 

його таким, що не підля-

гає виконанню. 

3. Поновлення 

пропущеного строку для 

пред’явлення виконавчо-

го листа до виконання. 

4. Судовий конт-

роль за виконанням су-

дових рішень. 

1, 3, 7, 9, 14–

15, 21, 29–30, 

33–35, 49, 58, 

69, 72 
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5. Форма та зміст 

заяви про відновлення 

втраченого судового 

провадження. 

Тема 13. Провадження у справах про адміністративні правопорушення 

Лекція 8. 

 

1. Порядок розгляду справи про 

адміністративне правопорушення: 

місце та строки. 

2. Протокол та постанова в 

справі про адміністративне правопо-

рушення. 

3. Перегляд постанови у справі 

про адміністративне правопорушен-

ня. 

Семінарське заняття 13. 

(*Семінарське заняття 6) 

1. Обставини, що підля-

гають з’ясуванню при розгляді 

справи про адміністративне 

правопорушення. 

2. Протокол та постанова 

в справі про адміністративне 

правопорушення. 

3. Порядок і строки оска-

рження постанови по справі про 

адміністративне правопору-

шення 

4. Виконання постанови в 

справі про адміністративне 

правопорушення.  

5. Види заходів процесуа-

льного примусу у справах адмі-

ністративної юрисдикції. 

Перелік питань, 

що вивчаються студен-

том самостійно 
1. Підстави відк-

риття справи про адміні-

стративне правопору-

шення. 

2. Порядок оголо-

шення постанови та вру-

чення її копії учасникам 

провадження. 

3. Види стягнень у 

справах про адміністра-

тивні правопорушення. 

4. Оскарження 

заходів забезпечення 

проваджень в справах 

про адміністративні пра-

вопорушення. 

1, 3, 4, 29, 38, 

40, 42, 53, 54, 

56 

Тема 14. Неюрисдикційні провадження. 

Лекція 9. Семінарське заняття 14. Перелік питань, 1, 12, 13, 15, 
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1. Поняття та види неюрисдик-

ційних проваджень та процедур, їх 

структура. 

(**Семінарське заняття 7) 

1. Поняття, класифікація 

суб’єктів адміністративного 

неюрисдикційного проваджен-

ня. 

2. Поняття та основні 

положення нормотворчого про-

вадження. 

3. Атестаційне прова-

дження. 

що вивчаються студен-

том самостійно 
1. Адміністративна 

процесуальна право-

суб’єктність суб’єктів 

адміністративних неюри-

сдикційних проваджень. 

2. Дозвільно-ліцензійні 

та реєстраційні прова-

дження. 

29, 50, 78−79 

Тема 15. Дисциплінарні провадження 
– Семінарське заняття 15. 

1. Поняття, принципи та види 
дисциплінарних процедур. 

2. Види, підстави та процесуа-
льний порядок накладення 
дисциплінарних стягнень. 

3. Дисциплінарні процедури в 
органах Національної поліції 
України. 

Перелік питань, 
що вивчаються студен-
том самостійно 
1. Суб’єкти дисципліна-

рних процедур. 

1, 4, 5, 13, 26, 
27, 53–54, 61 
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Розділ 5. Система поточного та підсумкового контролю  
Таблиця 5.1. Розподіл балів, що отримують студенти за результа-

тами вивчення навчальної дисципліни «Адміністративне процесуальне 
право» (обов’язкова навчальна дисципліна) 

Спеціальність 081мб1 «Право» 
 

Назва модулю, теми Вид навчальної роботи 
Кіль-
кість 
балів 

Модуль 1. Теоретичні засади адміністративного процесуального права. 
Позовне провадження 

Тема 1. Поняття, особ-
ливості та структура 
адміністративного про-
цесуального права. Пуб-
лічно-правові спори 

1. Відвідування лекції – 
2. Обговорення теоретичного та прак-
тичного матеріалу на семінарському 
занятті 

1 

3. Тестування 1 
4. Виконання навчальних завдань 2 
Разом: 4 

Тема 2. Поняття та 
принципи адміністрати-
вного судочинства. Ад-
міністративна юрисдик-
ція 

1. Відвідування лекції – 
2. Обговорення теоретичного та прак-
тичного матеріалу на семінарському 
занятті 

1 

3. Тестування 1 
4. Виконання навчальних завдань 2 
Разом: 4 

Тема 3. Учасники адмі-
ністративних процесуа-
льних відносин 

1. Відвідування лекції – 
2. Обговорення теоретичного та прак-
тичного матеріалу на семінарському 
занятті 

1 

3. Тестування 1 
4. Виконання навчальних завдань 2 
Разом: 4 

Тема 4. Докази та дока-
зування в адміністратив-
ному судочинстві 

1. Обговорення теоретичного та прак-
тичного матеріалу на семінарському 
занятті 

1 

2. Тестування 1 
3. Виконання навчальних завдань 2 
Разом: 4 

Тема 5. Процесуальні 
строки та судові витрати 
в адміністративному 
судочинстві 

1. Відвідування лекції – 
2. Обговорення теоретичного та прак-
тичного матеріалу на семінарському 
занятті 

1 

3. Тестування 1 
4. Виконання навчальних завдань 2 
Разом: 4 
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Тема 6. Заходи процесу-
ального примусу 

1. Відвідування лекції – 
2. Обговорення теоретичного та прак-
тичного матеріалу на семінарському 
занятті 

1 

3. Тестування 1 
4. Виконання навчальних завдань 2 
Разом: 4 

Тема 7. Позовне прова-
дження. Форми адмініс-
тративного судочинства 

1. Обговорення теоретичного та прак-
тичного матеріалу на семінарському 
занятті 

1 

2. Тестування 1 
3. Виконання навчальних завдань 2 
Разом: 4 

Тема 8. Розгляд справи 
по суті 

1. Відвідування лекції. – 
2. Обговорення теоретичного та прак-
тичного матеріалу на семінарському 
занятті 

1 

3. Тестування 1 
4. Виконання навчальних завдань 2 
Разом: 4 

Модульна контрольна робота 0−5 
Модуль 2. Перегляд судових рішень в адміністративних справах. Вико-

нання судових рішень. Інші провадження. 
Тема 9. Апеляційне 
провадження 

1. Обговорення теоретичного та прак-
тичного матеріалу на семінарському 
занятті 

1 

2. Тестування 1 
3. Виконання навчальних завдань 2 
Разом: 4 

Тема 10. Касаційне про-
вадження 

1. Відвідування лекції – 
2. Обговорення теоретичного та прак-
тичного матеріалу на семінарському 
занятті 

1 

3. Тестування 1 
4. Виконання навчальних завдань 2 
Разом: 4 

Тема 11. Провадження 
за нововиявленими або 
виключними обставина-
ми 

1. Відвідування лекції – 
2. Обговорення теоретичного та прак-
тичного матеріалу на семінарському 
занятті 

1 

3. Тестування 1 
4. Виконання навчальних завдань 2 
Разом: 4 

Тема 12. Виконання 
судових рішень в адміні-
стративних справах. 

1. Відвідування лекції – 
2. Обговорення теоретичного та прак-
тичного матеріалу на семінарському 

1 



34 

 

Відновлення втраченого 
судового провадження. 

занятті 
3. Тестування 1 
4. Виконання навчальних завдань 2 
Разом: 4 

Тема 13. Провадження у 
справах про адміністра-
тивні правопорушення 

1. Відвідування лекції – 
2. Обговорення теоретичного та прак-
тичного матеріалу на семінарському 
занятті 

1 

3. Тестування 1 
4. Виконання навчальних завдань 2 
Разом: 4 

Тема 14. Неюрисдик-
ційні провадження 

1. Відвідування лекції – 
2. Обговорення теоретичного та прак-
тичного матеріалу на семінарському 
занятті 

1 

3. Тестування 1 
4. Виконання навчальних завдань 2 
Разом: 4 

Тема 15. Дисциплінарні 
провадження 

1. Обговорення теоретичного та прак-
тичного матеріалу на семінарському 
занятті 

1 

2. Тестування 1 
3. Виконання навчальних завдань 2 
Разом: 4 

Модульна контрольна робота 0−5 
Загалом  60 
Підсумковий контроль 
у семестрі 

Залік (ПМК) 
40 

Разом за семестр 100 
 
 
 

Таблиця 5.2. Шкала оцінювання знань студентів за результатами підсум-
кового контролю з навчальної дисципліни  

«Адміністративне процесуальне право» 
 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90−100 А Відмінно  

82−89 В Дуже добре  

74−81 С Добре 

64−73 D Задовільно 
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Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

60−63 Е Задовільно достатньо 

35−59 FX 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0−34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни  
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Таблиця 5.3. Розподіл балів, що отримують студенти за результа-
тами вивчення навчальної дисципліни «Адміністративне процесуальне 
право» (варіативна навчальна дисципліна) 

Спеціальність 081мб1 «Право» 
 

Назва модулю, теми Вид навчальної роботи 
Кіль-
кість 
балів 

Модуль 1. Теоретичні засади адміністративного процесуального права. 
Позовне провадження 

Тема 1. Поняття, особ-
ливості та структура 
адміністративного про-
цесуального права. Пуб-
лічно-правові спори 

1. Відвідування лекції – 
2. Обговорення теоретичного та прак-
тичного матеріалу на семінарському 
занятті 

– 

3. Тестування – 
4. Виконання навчальних завдань – 
Разом: – 

Тема 2. Поняття та 
принципи адміністрати-
вного судочинства. Ад-
міністративна юрисдик-
ція 

1. Відвідування лекції – 
2. Обговорення теоретичного та прак-
тичного матеріалу на семінарському 
занятті 

2 

3. Тестування 2 
4. Виконання навчальних завдань 4 
Разом: 8 

Тема 3. Учасники адміні-
стративних процесуаль-
них відносин 

1. Відвідування лекції – 
2. Обговорення теоретичного та прак-
тичного матеріалу на семінарському 
занятті 

2 

3. Тестування 2 
4. Виконання навчальних завдань 4 
Разом: 8 

Тема 4. Докази та дока-
зування в адміністратив-
ному судочинстві 

1. Обговорення теоретичного та прак-
тичного матеріалу на семінарському 
занятті 

– 

2. Тестування – 
3. Виконання навчальних завдань – 
Разом: – 

Тема 5. Процесуальні 
строки та судові витрати 
в адміністративному 
судочинстві 

1. Відвідування лекції – 
2. Обговорення теоретичного та прак-
тичного матеріалу на семінарському 
занятті 

– 

3. Тестування – 
4. Виконання навчальних завдань – 
Разом: – 

Тема 6. Заходи процесу- 1. Відвідування лекції – 
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ального примусу 2. Обговорення теоретичного та прак-
тичного матеріалу на семінарському 
занятті 

– 

3. Тестування – 
4. Виконання навчальних завдань – 
Разом: – 

Тема 7. Позовне прова-
дження. Форми адмініс-
тративного судочинства 

1. Обговорення теоретичного та прак-
тичного матеріалу на семінарському 
занятті 

2 

2. Тестування 2 
3. Виконання навчальних завдань 4 
Разом: 8 

Тема 8. Розгляд справи 
по суті 

1. Відвідування лекції. – 
2. Обговорення теоретичного та прак-
тичного матеріалу на семінарському 
занятті 

2 

3. Тестування 2 
4. Виконання навчальних завдань 4 
Разом: 8 

Модульна контрольна робота 0−5 
Модуль 2. Перегляд судових рішень в адміністративних справах. Вико-

нання судових рішень. Інші провадження. 
Тема 9. Апеляційне 
провадження 

1. Обговорення теоретичного та прак-
тичного матеріалу на семінарському 
занятті 

2 

2. Тестування 2 
3. Виконання навчальних завдань 4 
Разом: 8 

Тема 10. Касаційне про-
вадження 

1. Відвідування лекції – 
2. Обговорення теоретичного та прак-
тичного матеріалу на семінарському 
занятті 

– 

3. Тестування – 
4. Виконання навчальних завдань – 
Разом: – 

Тема 11. Провадження 
за нововиявленими або 
виключними обставина-
ми 

1. Відвідування лекції – 
2. Обговорення теоретичного та прак-
тичного матеріалу на семінарському 
занятті 

– 

3. Тестування – 
4. Виконання навчальних завдань – 
Разом: – 

Тема 12. Виконання 
судових рішень в адміні-
стративних справах. 
Відновлення втраченого 

1. Відвідування лекції – 
2. Обговорення теоретичного та прак-
тичного матеріалу на семінарському 
занятті 

– 
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судового провадження. 3. Тестування – 
4. Виконання навчальних завдань – 
Разом: – 

Тема 13. Провадження у 
справах про адміністра-
тивні правопорушення 

1. Відвідування лекції – 
2. Обговорення теоретичного та прак-
тичного матеріалу на семінарському 
занятті 

2 

3. Тестування 2 
4. Виконання навчальних завдань 4 
Разом: 8 

Тема 14. Неюрисдик-
ційні провадження 

1. Відвідування лекції – 
2. Обговорення теоретичного та прак-
тичного матеріалу на семінарському 
занятті 

2 

3. Тестування 2 
4. Виконання навчальних завдань 4 
Разом: 8 

Тема 15. Дисциплінарні 
провадження 

1. Обговорення теоретичного та прак-
тичного матеріалу на семінарському 
занятті 

– 

2. Тестування – 
3. Виконання навчальних завдань – 
Разом: – 

Модульна контрольна робота 0−5 
Загалом  60 
Підсумковий контроль 
у семестрі 

Залік (ПМК) 
40 

Разом за семестр 100 
 
 
 

Таблиця 5.4. Шкала оцінювання знань студентів за результатами підсум-
кового контролю з навчальної дисципліни  

«Адміністративне процесуальне право» 
 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90−100 А Відмінно  

82−89 В Дуже добре  

74−81 С Добре 

64−73 D Задовільно 

60−63 Е Задовільно достатньо 
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Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

35−59 FX 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0−34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни  

Таблиця 5.5. Система нарахування додаткових балів за видами робіт з 

вивчення навчальної дисципліни «Адміністративне процесуальне пра-

во» 
 

Форма робо-
ти 

Вид роботи Бали 

1. Навчальна 1. Участь у предметних олімпіадах: універ-
ситетських, міжвузівських, всеукраїнських, 
міжнародних 

10−30 

2. Участь у конкурсах на кращого знавця 
дисципліни: університетських, міжвузівсь-
ких, всеукраїнських, міжнародних 

10−30 

3. Виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань підвищеної складності 

1−15 

4. Написання і захист наукової роботи з 
визначеної проблеми 

0−5 

2. Науково-
дослідна 

1. Участь в наукових гуртках («Ін-Юре») 5−20 
2. Участь в наукових студентських клубах 
(«Феміда») 

5−20 

3. Участь в конкурсах студентських робіт: 
університетських, міжвузівських, всеукра-
їнських, міжнародних 

5−15 

4. Участь в наукових студентських конфе-
ренціях: університетських, міжвузівських, 
всеукраїнських, міжнародних 

5−15 

5. Підготовка публікації в наукових видан-
нях. 

20 

6. Оформлення сценарного плану дидакти-
чної гри 

10−20 

Разом  * 

 
* Максимальна кількість додаткових балів для студента – 30. 
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Розділ 6. Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освіт-

нього процесу з навчальної дисципліни «Адміністративне проце-

суальне право» 
1. Адміністративне процесуальне право : завдання для аудиторного 

тестування студентів денної форми навчання / О. В. Солдатенко 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://10.0.0.34/ 

2. Адміністративне процесуальне право: Дистанційний курс з дисци-
пліни для студентів напряму підготовки Право. [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://el.puet.edu.ua/course/view.php?id=29 
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Розділ 7. Рекомендовані джерела інформації 
Нормативно-правові акти: 

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 

28 червня 1996 року // Офіційний вісник України. – 2010. – № 72 /1. – 

Ст. 2598. 

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року 

та протоколи до неї // Офіційний вісник України, 1998. – № 13 

(16.04.1998). Офіційний вісник України. – 2006. – № 32 (23.08.2006). – 

Ст. 2371. 

3. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 6 

липня 2005 року № 2747-IV // Офіційний вісник України. – 2005. – 

№ 32. –Ст. 1918. 

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 

7 грудня 1984 року № 8073-Х // Відомості Верховної Ради УРСР. – 

1984. – № 51. – Ст. 1122. 

5. Митний кодекс України : Закон України від 13 березня 2012 року 

№ 4495-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 44−45, 

№ 46−47, № 48. – Ст. 552. 

6. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захи-

сту : Закон України від 8 липня 2011 року // Офіційний вісник України. 

– 2011. – № 59. –Ст. 2347. 

7. Про виконавче провадження : Закон України від 2 червня 2016 року 

№ 1404-VІІІ // Голос України. – 2016. – № 122−123. 

8. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з 

прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV // Го-

лос України. – 2006. – 05.04.2006. – № 62. 

9. Про гарантії держави щодо виконання судових рішень : Закон України 

від 5 червня 2012 року № 4901-VІ // Голос України. – 2012. – № 117. 

10. Про громадські об’єднання : Закон України від 22 квітня 2012 року // 

Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 1. – Ст. 1. 

11. Про громадянство України : Закон України від 18 січня 2001 року // 

Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 13. – Ст. 65. 

12. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприєм-

ців : Закон України від 15 травня 2003 року № 755-IV // Урядовий 

кур’єр. – 2003. – № 188. 

13. Про державну службу : Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-

VIIІ // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 21. 

14. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011 // 

Відомості Верховної Ради України (ВВР) – 2011. – № 32. – Ст.314. 

15. Про звернення громадян : Закон України від 2 жовтня 1996 року // Відо-

мості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256. 



42 

 

16. Про ліквідацію апеляційних адміністративних судів та утворення апеля-

ційних адміністративних судів в апеляційних округах : Указ Президен-

та України від 29 грудня 2017 року № 455/2017 // Офіційний вісник 

України. – 2018. – № 5. Стор. 89. ст. 207. 

17. Про міжнародні договори : Закон України від 29 червня 2004 року 

№ 1906-IV // Голос України. – 2004. – № 142. 

18. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 

1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 

170. 

19. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 квітня 1999 

року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20–21. – Ст. 190. 

20. Про органи самоорганізації населення : Закон України від 11 липня 2001 

року № 2625-14 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 32. – Ст. 

1449. 

21. Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рі-

шень і рішень інших органів : Закон України від 2 червня 2016 року № 

1403-VІІІ // Голос України. – 2016. – № 122–123. 

22. Про політичні партії в Україні : Закон України від 5 квітня 2001 року 

№ 2365-ІІІ // Офіційний вісник України. – 2001. – № 17. – Ст. 728. 

23. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України 

від 4 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – 

№ 23. – Ст. 161; Право України. – № 2−3. – 83−84 с. 

24. Про судовий збір : Закон України від 8 липня 2011 року № 3674-VI // 

Відомості Верховної Ради України. – 2012. № 14, ст.87. 

25. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 

1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25. – Ст. 

28. 

26. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 7 

червня липня 2001 року // Офіційний вісник України. – 2001. – № 26. – 

Ст. 1151. 

27. Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 17 березня 

2011 року // Офіційний вісник України. – 2011. – № 27. – Ст. 1123. 

28. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 2 червня 2016 року 

№ 1402-VІІI // Голос України. – 2016. – № 132–133. 

 

Основні рекомендовані джерела інформації: 

29. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / Галунь-

ко В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон : ОЛДІ-

ПЛЮС, 2018. – 446 с. 

30. Адміністративне процесуальне право : Навч. посібник / кол. авт. ; за 

заг. ред. Т. П. Мінки. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – 

320 с. 
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31. Ківалов С. В. Курс адміністративного процесуального права України. 

Загальна частина : підручник / С. В. Ківалов, І. О. Картузова, А. Ю. 

Осадчий. – Одеса : Фенікс, 2014. – 342 с. 

32. Кузьменко О. В. Адміністративно-процесуальне право України : Під-

руник. К. : Атіка, 2014. – 416 с. 

 

Додаткова література: 

33. Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в Украї-

ні : посіб. для 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. – С. 134–188. 

34. Адміністративне судочинство в питаннях та відповідях : навчальний 

посібник / за заг. ред. Н. Ю. Задираки, Є. С. Герасименка. – Київ : ВД 

Дакор, 2019. – 224 с. 

35. Адміністративне судочинство. Процесуальні документи. Практичний 

коментар та зразки. – Київ : Центр учбової літератури. 2019. – 152 с. 

36. Болокан І. В. Напрями підвищення ефективності реалізації адміністра-

тивно-правових норм. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2017/4_2017/part_1/24.pdf. 

37.  Бондар С. В. Перегляд адміністративних судових рішень за винятко-

вими обставинами. Часопис Київського університету права. 2014. – 

№ 3. – С. 88–91. 

38. Бурбика М. М. Адміністративний процес України (у схемах) : навчаль-

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

: Сумський державний університет, 2019. – 108 с. 

39. Бучик А. Впровадження принципу процесуальної регламентації в адмі-

ністративному судочинстві. Право України. 2018. – № 2. – С. 39–53. 

40. Голобородько Д. В. Адміністративний процес (збірник презентаційних 

слайдів) : Навчальний наочний посібник / Голобородько Д. В. – Дніпро 

: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. – 314 с. 

41.  Голосов С. С. Окремі питання правового статусу прокурора в адмініс-

тративному процесі України. Митна справа. 2015. – № 4. – С. 71–76. 

42. Гончарук С. Т., Джигир Д. Г. Реалізація права на захист у провадженні 

у справах про адміністративні правопорушення. Міжнародний науко-

вий журнал «Інтернаука». – 2017. – № 4 (26). – С. 100–104. 

43. Гордєєв В. Реалізація принципу рівності в адміністративно-

процесуальних відносинах. Право України. – 2010. – № 11. – С. 240–

248. 

44. Гордєєв В. Фактичний склад в адміністративному судочинстві України: 

формальний вираз. Право України. – 2016. – № 2. – С. 68–74. 

45. Губерська Н. Л. Адміністративний процес: сучасні підходи до визна-

чення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2017/4_2017/part_1/24.pdf
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http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/3-9-2014- jubilee/item/392-

administratyvnyy-protses-suchasni-pidkhody-dovyznachennya-huberska-n-l. 

46. Джафарова М. В. Загальна характеристика заходів процесуального 

примусу, які застосовуються в адміністративному судочинстві. Підпри-

ємництво, господарство і право. 2019. – № 3. – С. 143–147. 

47. Джафарова М. В. Принципи адміністративного процесуального права у 

новітніх умовах сьогодення: науково-правовий аспект . Науковий віс-

ник 26 Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. 

– 2019. Вип. 1. – С. 54–57. 

48. Джафарова М. В. Сучасний погляд на предмет адміністративного про-

цесуального права України. Підприємництво, господарство і право. 

2019. – № 2. – С. 90–94. 

49. Капля О. Обов’язковість судових рішень як принцип адміністративного 

судочинства України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2017/4/12.pdf. 

50. Качура О. А. Стадії адміністративно-реєстраційного провадження: 

поняття, ознаки та класифікація. Актуальні проблеми політики. 2015. – 

Вип. 56. – С. 266–277. 

51. Ковбасюк В. Характеристика об’єкта правовідносин у сфері адмініст-

ративного судочинства. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://pgpjournal.kiev.ua/archive/2018/3/17.pdf. 

52. Коломоєць Т., Лютіков П. Оціночні поняття адміністративного судо-

чинства України: наукові підходи до їх тлумачення у правовій доктри-

ні. Право України. 2018. – № 2. – С. 54–70. 
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