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1. Опис навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЕСТS – 3

Шифри та назви
галузі знань, код та
назва спеціальності,
ступінь вищої освіти
О81Право(поліцейські)

Загальна кількість годин – 90
Кількість тем
–6

перший (бакалаврський)
рівень вищої освіти

Найменування
показників

Характеристика
навчальної дисципліни
Навчальний курс – 3 (денна)
Семестр – 3
Види контрою: екзамен

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:
денна форма навчання
Лекції

– 12 годин;

Семінарські заняття – 18 годин;
Практичні заняття

– 10 годин;

Самостійна робота – 50 годин.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Адміністративний процес» є
набуття та засвоєння ґрунтовних знань щодо: історії, сутності, предмета,
методу та принципів адміністративного процесу; структури адміністративного
процесу; видів та адміністративно-правового статусу суб'єктів ліцензійнореєстраційного провадження; відмінностей контролю та нагляду; видів
адміністративних послуг; вимог, які ставляться до адміністративних послуг;
визначення стандартів надання адміністративних послуг; з’ясування суті та
змісту провадження у справах про адміністративні правопорушення;
визначення порядку оскарження постанови у справах про адміністративні
правопорушення; формулювання порядку та особливостей виконання
постанови у справах про адміністративні правопорушення; видів звернень
громадян та вимог, які до них висуваються; порядку розгляду скарг, заяв та
пропозицій; загальної характеристики адміністративного судочинства;
принципів адміністративного судочинства; юрисдикції адміністративних судів;
стадій адміністративного судочинства та порядку розгляду адміністративних
справ, видів та правового статусу учасників адміністративного судочинства,
розвитку навичок самостійної творчої роботи при закріпленні теоретичних
знань у ході вивчення курсу; закріплення навичок самостійного аналізу
законодавства і правозастосовної практики.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Адміністративний
процес» є надання ґрунтовних знань з основних теоретико-правових положень
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про сутність, предмет, метод та принципи адміністративного процесу;
структури адміністративного процесу; видів та особливостей адміністративнопроцесуальних норм; поняття та особливостей здійснення ліцензійнореєстраційної діяльності; особливостей здійснення контрольно-наглядової
діяльності; видів та порядку надання адміністративних послуг; порядку
провадження у справах про адміністративні правопорушення; порядку розгляду
адміністративних справ в адміністративних судах.
Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Адміністративний
процес» межує з такими юридичними дисциплінами, як: Адміністративне
право; Адміністративна відповідальність; Адміністративне судочинство.
Очікувані результати навчання: у результаті вивчення навчальної
дисципліни здобувач вищої освіти повинен
знати: поняття, предмет, метод, принципи та систему адміністративного
процесу; поняття та види процесуальних проваджень; особливості розгляду
провадження із звернень громадян; особливості здійснення провадження у
справах про адміністративне правопорушення; види та особливості здійснення
ліцензійно-реєстраційних проваджень; суб’єктів, що надають адміністративні
послуги; порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення; порядок
та строки оскарження постанови у справах про адміністративні
правопорушення; особливості виконання постанови у справах про
адміністративні правопорушення; строки та порядок надання адміністративних
послуг; предметну юрисдикцію адміністративних судів; територіальну
юрисдикцію
адміністративних
судів;
інстанційну
юрисдикцію
адміністративних судів; етапи та стадії адміністративного судочинства; порядок
відкриття провадження в адміністративній справі; порядок та особливості
судового розгляду адміністративної справи.
вміти: орієнтуватися в системі адміністративного та адміністративнопроцесуального законодавства; самостійно аналізувати та надавати правильну
правову оцінку встановленим фактичним обставинам справи і складати
адміністративно-процесуальні документи відповідно до фактичних даних
адміністративної справи і з урахуванням вимог, що пред’являються до них;
належним чином систематизувати та оформлювати матеріали адміністративної
справи; застосовувати сучасні методи дослідження й аналізу проблемних
питань, які виникають під час розгляду та вирішення адміністративної справи;
здійснювати критичний та системний аналіз адміністративно-процесуальних
документів, розуміння їх правового характеру і значення.
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної дисципліни
Інтегральна компетентність

Загальні

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні
проблеми у галузі професійної правничої діяльності або у процесі
навчання, що передбачає застосування правових доктрин,
принципів і правових інститутів і характеризується комплексністю
та невизначеністю умов
Здатність застосовувати знання у практичних
ЗК2.
ситуаціях.
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кмпетентності (ЗК)

ЗК7
ЗК10.
ЗК11.

ЗК12.
СК2.
Спеціальні (фахові
предметні)
компетентності (СК)
СК7.

СК8.
СК11.
СК12.
СК13.

СК14.

СК15.
СК16.

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського
(вільного демократичного) суспільства та необхідність
його сталого розвитку, верховенства права, прав і
свобод людини і громадянина в Україні.
Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні
проблеми.
Знання і розуміння ретроспективи формування
правових та державних інститутів.
Здатність застосовувати знання завдань, принципів і
доктрин національного права, а також змісту правових
інститутів, щонайменше з таких галузей права, як:
конституційне право, адміністративне право і
адміністративне процесуальне право, цивільне і
цивільне процесуальне право, кримінальне і
кримінальне процесуальне право.
Знання і розуміння особливостей реалізації та
застосування норм матеріального і процесуального
права.
Здатність визначати належні та прийнятні для
юридичного аналізу факти.
Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та
обґрунтовувати правові позиції.
Здатність до критичного та системного аналізу
правових явищ і застосування набутих знань у
професійній діяльності.
Здатність до консультування з правових питань,
зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів
клієнтів, відповідно до вимог професійної етики,
належного дотримання норм щодо нерозголошення
персональних даних та конфіденційної інформації.
Здатність до самостійної підготовки проектів актів
правозастосування.
Здатність до логічного, критичного і системного
аналізу документів, розуміння їх правового характеру і
значення.

3. Програма навчальної дисципліни
ТЕМА № 1. «Адміністративний процес: загальна характеристика»
Поняття і предмет адміністративного процесу. Співвідношення понять
«адміністративний процес», «адміністративне судочинство», «судовий процес».
Загальна характеристика ліцензійно-реєстраційного провадження. Загальна
характеристика
контрольнонаглядового
провадження.
Загальна
характеристика провадження щодо надання надання адміністративних послуг.
Загальна характеристика провадження зі звернень громадян.
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ТЕМА № 2. «Провадження у справах про адміністративні
правопорушення»
Поняття та особливості провадження у справах про адміністративні
правопорушення. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні
правопорушення. Обставини, що виключають провадження у справі про
адміністративне правопорушення. Докази у справах про адміністративні
правопорушення, їх джерела та оцінка.
Порушення справи про адміністративне правопорушення та складення
протоколу про нього. Заходи забезпечення провадження у справах про
адміністративні правопорушення.
Правовий статус осіб, які беруть участь у провадженні у справі про
адміністративне правопорушення. Розгляд справ про адміністративні
правопорушення. Постанова по справі про адміністративне правопорушення.
Оскарження та перегляд постанов по справах про адміністративні
правопорушення. Виконання постанов про накладення адміністративних
стягнень.
ТЕМА № 3. « Загальні засади адміністративного судочинства»
Завдання
та мета
адміністративного
судочинства.
Принципи
адміністративного судочинства. Джерела адміністративного судочинства.
Стадії судового процесу. Види адміністративних судів, склад суду та
порядок відводів суддів. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення
адміністративних справ, її розмежування з іншими публічно-правовими
спорами. Поняття підсудності, її види. Передача адміністративної справи з
одного адміністративного суду до іншого.
ТЕМА № 4 . «Учасники судового процесу»
Склад осіб, які беруть участь у справі. Сторони в судовому
адміністративному процесі. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність
позивача та відповідача.
Сутність неналежної сторони в адміністративному процесі та процедури
її заміни. Процесуальне правонаступництво в адміністративному процесі. Треті
особи в адміністративному процесі: поняття, ознаки та види.
Представництво в судах адміністративної юрисдикції: поняття та ознаки.
Види адміністративних процесуальних представництв та їх особливості.
Повноваження представників у судах адміністративної юрисдикції:
документальне оформлення та зміст.
Особливості адміністративної процесуальної правосуб’єктності органів та
осіб, яким законом надано право захищати права, свобод та інтереси інших
осіб.
Особливості участі осіб, які є іншими учасниками судового процесу при
розгляді справи в суді. Процесуальний статус секретаря судового засідання,
судового розпорядника, перекладача. Процесуальний статус спеціаліста,
спеціаліста в галузі права експерта та свідка, та особи, що надає правову
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допомогу. Права та обов’язки спеціаліста, свідка, експерта та особи, що надає
правову допомогу в судовому процесі.
ТЕМА № 5. «Провадження в суді першої інстанції»
Звернення до адміністративного суду. Право на звернення до
адміністративного суду. Поняття адміністративного позову, його ознаки.
Характеристика елементів адміністративного позову: підстави, предмету,
змісту. Види позовів в адміністративному процесі. Форма і зміст
адміністративного позову. Вимоги, що висуваються до адміністративного
позову. Наслідки прийняття адміністративного позову адміністративним судом.
Поняття судових строків, їх юридична природа. Основні процесуальні
строки, їх види. Особливості строків здійснення забезпечувальних заходів.
Порушення адміністративної справи. Поняття та ознаки стадії підготовки
справи до судового розгляду в адміністративному процесі. Процесуальний
зміст стадії підготовки справи до судового розгляду. Попереднє судове
засідання.
Примирення
сторін.
Судове
доручення.
Забезпечення
адміністративного позову. Завершення підготовчого провадження. Судові
рішення за наслідками підготовчого провадження. Судові виклики і
повідомлення. Зміст повістки та процедури її вручення. Виняткові засоби
судових викликів і повідомлень. Врегулювання спору за участю судді.
Поняття стадії судового розгляду адміністративної справи, її особливості.
Етапи судового розгляду адміністративної справи. Розгляд адміністративної
справи у судовому засіданні. Відкриття судового засідання. Початок розгляду
справи по суті. Дослідження доказів. Закінчення з’ясування обставин та
перевірки їх доказами. Судові дебати. Таємниця нарадчої кімнати.
Процесуальні перешкоди судового розгляду адміністративної справи.
Залишення позовної заяви без розгляду. Зупинення та поновлення провадження
у справі. Закриття провадження у справі.
ТЕМА № 6. «Перегляд адміністративної справи»
Підстави та порядок апеляційного розгляду. Межі перегляду судом
апеляційної інстанції. Рішення суду апеляційної інстанції за наслідками
розгляду апеляційної скарги. Підстави та порядок касаційного розгляду. Межі
перегляду судом касаційної інстанції. Рішення суду касаційної інстанції за
наслідками розгляду касаційної скарги. Перегляд судових рішень за
нововиявленими та виключними обставинами.

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин, відведених на
вивчення навчальної
дисципліни

Вид
контрол
ю

4. Структура навчальної дисципліни
4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (денна форма
навчання)
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Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

18

2

6

0

0

10

16

2

2

4

0

8

10

2

2

0

0

6

10

2

2

0

0

6

22

2

4

6

0

10

14

2

2

0

0

10

90

12

18

10

0

50

Всього

Лекції

з них:

Тема № 5: Провадження в суді першої
інстанції
Тема № 6: Перегляд адміністративної
справи
Всього за семестр:

екзамен

Семестр № 5
Тема № 1: Адміністративний процес:
загальна характеристика
Тема № 2: Провадження в справах про
адміністративні правопорушення
Тема № 3: Загальні засади
адміністративного судочинства
Тема № 4: Учасники судового процесу

4.1.3. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
Перелік питань до тем навчальної
Література:
дисципліни
Тема № 2: Адміністративний процес: загальні
засади
1.. Види
ліцензійно-реєстраційних [1,2, 3,4, 5,
проваджень.
6,26,22,23,24,25,30,43,44,45,
2.
Суб'єкти
ліцензійно-реєстраційних 46,48].
проваджень.
3. Види ліцензійно-реєстраційних проваджень
в Національній поліції України. 4. Судовий
контроль як спосіб забезпечення законності в
державі.
5. Громадський контроль в забезпеченні
дотримання прав і свобод громадян.
6. Адміністративний нагляд як напрямок
роботи поліції.
7. Види звернень громадян та вимоги, які до
них висуваються. Порядок та строки розгляду
звернень
громадян.Відповідальність
за
порушення законодавства про звернення
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громадяню
Тема № 5 Провадження у справах про
адміністративні правопорушення
1.Поняття та особливості провадження у
справах про адміністративні правопорушення.
Заходи забезпечення провадження у справах
про адміністративні правопорушення.
2. Обставини, що виключають провадження у
справах про адміністративні правопорушення.
3.Розгляд
справи
про
адміністративні
правопорушення.
4. Оскарження постанови у справах про
адміністративні правопорушення.
5. Виконання постанов про накладення
адміністративних стягнень.
Тема № 3: Загальна характеристика
адміністративного судочинства
1. Поняття, види та порядок утворення
адміністративних судів в Україні.
2. Підстави
та
порядок
відводу
адміністративного суду.
3. Підстави
та
порядок
передачі
адміністративної справи з одного суду до
іншого.
4. Співвідношення понять «адміністративний
процес», «адміністративне судочинство»,
«адміністративне провадження».
Тема № 4: Учасники судового процесу
1. Правосуб'єктність в адміністративному
судочинстві.
2. Примирення сторін в ході розгляду
адміністративної справи.
3. Процесуальний статус третіх осіб.
4. Підстави
для
відводу
(самовідводу)
учасників судового процесу) та його порядок.
Тема № 5: Провадження в суді першої
інстанції
1. Підстави та порядок забезпечення
адміністративного позову.
2. Порядок обчислення процесуальних
строків.
Наслідки
пропущення
процесуального строку.
3. Виклики
та
повідомлення
в
адміністративному
судочинстві.

[ [47, С. 213-228; 49, С. 119122; 51, С.195-203].

[1,2,12,19,22,23,24,25].

[47, С. 306-326; 49, С. 119122; 51, С.276-302; 68].

[1,8,9,10,11,13,14].
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Обставини, що підлягають з'ясуванню
перед відкриттям провадження в
адміністративній справі.
4. Повернення адміністративного позову.
Відмова у відкритті провадження.
Судові
рішення
за
наслідками
проведення підготовчого провадження.
5. Етапи судового розгляду справи.
Підстави
для
відкладення
та
перенесення судового розгляду справи.
Вимоги, які висуваються до судових
рішень. Порядок набрання законної сили
судових рішень та ухвал
Тема № 6 Перегляд судових рішень
1. Апеляційний
розгляд
апеляційної [1,8,9,10,11,13,14].
скарги. Повноваження суду апеляційної
інстанції за результатами розгляду
апеляційної скарги..
2. Порядок касаційного розгляду. Межі
перегляду судом касаційної інстанції
касаційної скарги.
3.Підстави звернення до суду в порядку
виключного провадження. Підстави звернення
до суду за нововиявленими обставинами.
Рішення за результатами розгляду справи в
порядку виключного провадження
5. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
5.1.1. Теми рефератів
Навчальними планами не передбачено.
5.1.2. Теми курсових робіт
Навчальними планами не передбачено.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5.1.3. Теми наукових робіт (наукових доповідей)
Контроль як спосіб забезпечення законності в державному управлінні.
Способи забезпечення законності в публічному управлінні.
Судовий контроль в управлінні, його форми.
Громадський контроль в державному управлінні, його значення.
Президентський контроль в державному управлінні.
Парламентський контроль в державному управлінні.
Контроль з боку органів місцевого самоврядування.
Проблеми загального нагляду прокуратури.
Напрямки контролю у сфері охорони здоров’я.
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10. Об’єкти контролю в сфері охорони здоров’я.
11. Завдання, функції та сфера міграційного контролю.
12. Система та правовий стан органів державної ветеринарної та
фітосанітарної служби та напрямки здійснення контролю органами державної
ветеринарної та фітосанітарної служби.
13. Система та правовий стан міграційних органів. Об’єкти міграційного
контролю.
14. Способи здійснення контролю Державною інспекцією з питань захисту
прав споживачів.
15. Загальна характеристика митного контролю.
16. Функції, система та напрямки контролю органами державного санітарноепідеміологічного нагляду.
17. Державний контроль в управлінні, його види.
18. Загальна характеристика митного контролю.
19. Нагляд у діяльності Національної поліції України.
20. Загальна характеристика стадій ліцензійної діяльності.
21. Адміністративні послуги в Україні: проблеми та шляхи подолання.
22. Загальна
характеристика
стадії
апеляційного
оскарження
в
адміністративному судочинстві.
23. Загальна характеристика касаційного провадження в адміністративних
судах.
24. Особливості здійснення провадження за виключним та нововиявленими
обставинами.
25. Історія виникнення адміністративного процесу.
26. Загальна характеристика контролю у сфері соціального будівництва.
27. Напрямки ліцензування у сфері охорони здоров'я.
28. Особливості ліцензування окремих видів діяльності у харчовій
промисловості.
29. Примирення в адміністративному судочинстві.
30. Судові доручення в адміністративному судочинстві.
6. Методи навчання
Аудиторні заняття з навчальної дисципліни «Адміністративний процес»
проводяться у вигляді лекційних, практичних та семінарських занять за
допомогою наступних методів навчання у вищий школі: пояснювальноілюстративний; репродуктивний метод (відтворення); метод проблемного
викладу, евристичний, дискусійний методи тощо.
Лекційні заняття проводяться у класичній формі із застосуванням
мультимедійних презентацій. Семінарські заняття передбачають теоретичний
розгляд матеріалів, вирішення практичних завдань, обговорення, вирішення
тематичних задач, проведення аудиторних контрольних робіт (за однією темою
або за блоком тем), проведення квізів та вирішення кейсів, заслуховування
реферативних доповідей по актуальним питанням теми заняття тощо.
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Крім того, за певними темами (“Провадження у справах про
адміністративні правопорушення”, “Учасники судового процесу”, “Відкриття
адміністративного
провадження.
Підготовче
провадження")
можуть
використовуватися ділові ігри, моделювання практичних ситуацій, бінарні
заняття за участю практичних працівників Національної поліції України.
7. Перелік питань та завдань, що виносяться на підсумковий контроль
Контрольні питання, що виносяться на екзамен:
1. Поняття, предмет та метод адміністративного процесу України.
2. Структура адміністративного процесу.
3. Принципи адміністративного процесу.
4. Співвідношення адміністративного процесу із суміжними галузями права.
5. Поняття, структура та види адміністративно-процесуальних норм.
6. Поняття та види джерел адміністративного процесу.
7. Підстави та порядок звільнення від адміністративної відповідальності.
8. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність.
9. Загальні правила накладення адміністративних стягнень.
10. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох
адміністративних правопорушень.
11. Строки
накладення
адміністративних
стягнень.
Погашення
адміністративних стягнень.
12. Система органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні
правопорушення. Розмежування компетенції органів, уповноважених
розглядати справи про адміністративні правопорушення.
13. Адміністративний процес, адміністративне судочинство, адміністративні
процедури: співвідношення понять.
14. Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні
правопорушення.
15. Поняття та види стадій провадження у справах про адміністративні
правопорушення.
16. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення.
17. Стадія оскарження постанови у справах про адміністративні
правопорушення.
18. Особливості виконання постанов у справах про адміністративні
правопорушення.
19. Обставини, що виключають провадження у справах про адміністративні
правопорушення.
20. Докази у справах про адміністративні правопорушення.
21. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні
правопорушення.
22. Загальна характеристика провадження із звернень громадян.
23. Види звернень громадян.
24. Вимоги, які висуваються до звернень громадян.
25. Строки розгляду звернень громадян.
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26. Порядок розгляду скарг громадян.
27. Порядок розгляду пропозицій та заяв громадян.
28. Електронні звернення як різновид звернень громадян.
29. Порядок та строки розгляду звернень народних депутатів України та
адвокатських запитів.
30. Поняття та ознаки адміністративних послуг.
31. Види адміністративних послуг.
32. Порядок надання адміністративних послуг.
33. Строки надання адміністративних послуг.
34. Центр надання адміністративних послуг.
35. Вимоги, як висуваються до якості надання адміністративних послуг.
36. Поняття, сутність та особливості контролю.
37. Ознаки контролю в публічному управлінні.
38. Співвідношення контролю та нагляду в публічному управлінні.
39. Види контролю.
40. Система контролюючих органів.
41. Поняття й основні принципи контролю.
42. Суб'єкти ліцензійної-реєстраційної діяльності.
43. Загальна характеристика ліцензійної діяльності.
44. Загальна характеристика стадій ліцензійної діяльності.
45. Правове регулювання ліцензійної діяльності.
46. Напрямки ліцензійної діяльності.
47. Види реєстраційної діяльності.
48. Реєстраційна діяльність в Національній поліції України.
49. Адміністративне судочинство: поняття, предмет і метод.
50. Джерела адміністративного судочинства.
51. Поняття, види та особливості організаційної побудови адміністративних
судів.
52. Принципи адміністративного судочинства та їх зміст.
53. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних
справ.
54. Підстави та порядок відводу суду.
55. Підсудність адміністративних справ: поняття, значення та види.
56. Предметна юрисдикція адміністративних справ адміністративним судам.
57. Територіальна юрисдикція адміністративних справ адміністративним
судам.
58. Інстанційна юрисдикція адміністративних справ адміністративним
судам.
59. Підстави та порядок передачі адміністративних справ в адміністративних
судах.
60. Учасники в адміністративному судочинстві: види, правосуб’єктність,
права та обов’язки.
61. Склад адміністративного суду, підстави та порядок відводу
(самовідводу) судді.
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Сторони в адміністративному судочинстві.
Треті особи як учасники адміністративної справи.
Представництво в адміністративному судочинстві.
Правонаступництво та заміна неналежної сторони в адміністративному
судочинстві.
66. Правовий статус секретаря судового засідання, судового розпорядника та
помічника судді.
67. Правовий статус експерта з питань права та перекладача.
68. Правовий статус свідка.
69. Правовий статус експерта та спеціаліста.
70. Участь у розгляді справи органів та осіб, яким законом надано право
захищати права, свободи та інтереси третіх осіб.
71. Види та зміст заяв по суті справи та загальні вимоги до їх змісту і форми.
72. Позовна заява в адміністративному судочинстві: поняття, форма та зміст.
73. Види судових витрат та порядок їх розподілу між сторонами.
74. Судові виклики і повідомлення.
75. Поняття, види та порядок обчислення процесуальних строків.
76. Строк звернення до адміністративного суду та наслідки, що наступають
у разі його пропущення.
77. Поняття та види доказів у адміністративній справі.
78. Вимоги, що висуваються до доказів в адміністративній справі.
79. Підстави звільнення від доказування.
80. Розподіл між сторонами обов’язку по доказуванню. Роль суду при
отриманні доказів в адміністративній справі.
81. Підстави та порядок забезпечення доказів в адміністративній справі.
82. Види заходів процесуального примусу, підстави та порядок їх
застосування в ході розгляду адміністративної справи.
83. Підстави та порядок забезпечення позову в адміністративному
судочинстві.
84. Порядок та умови відкриття провадження в адміністративній справі.
85. Підстави відмови у відкритті провадження та правові наслідки відмови
судом у прийняття позовної заяви.
86. Залишення позовної заяви без руху та повернення позовної заяви.
87. Підготовче провадження в адміністративній справі: завдання, строки та
порядок здійснення підготовчого провадження.
88. Поворот виконання судових рішень в адміністративних справах.
89. Підстави для зупинення та поновлення провадження у справі.
90. Закриття провадження у справі.
91. Залишення позовної заяви без розгляду.
92. Відмова позивача від позову та визнання позову. Примирення в
адміністративному судочинстві.
93. Види та порядок ухвалення судових рішень.
94. Повноваження суду при вирішення справи.
62.
63.
64.
65.
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95. Зміст рішення суду та питання, які суд вирішує при його ухваленні.
96. Порядок та строки розгляду адміністративних справ в суді першої
інстанції.
97. Правові наслідки неявки в судове засідання учасника справи.
98. Судові дебати в адміністративному судочинстві.
99. Фіксування судового процесу в адміністративному судочинстві.
100.
Підстави, порядок та строки розгляду справ за правилами
спрощеного провадження.
101.
Особливості розгляду справ за правилами спрощеного
провадження.
102.
Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судових
рішеннях.
103.
Роз’яснення судового рішення та додаткове рішення у справі.
Набрання рішенням суду законної сили.
104. Форма і зміст адміністративного позову.
105. Обставини, які не підлягають доказуванню в адміністративному
судочинстві.
8. Критерії та засоби оцінювання результатів навчання здобувачів
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських та
практичних занять, а також залежить від якості виконання самостійної роботи і
має на меті перевірку набутих здобувачами вищої освіти знань, умінь та інших
компетентностей з навчальної дисципліни, рівня їх підготовленості до заняття,
виконання ними конкретних завдань, що окреслені для належного вивчення
конкретної теми.
Форми проведення поточного контролю – усне опитування слухачів,
вирішення квізів та кейсів, перевірка виконаних робіт у зошиті для
семінарських занять тощо.
Результати поточного контролю заносяться викладачем до журналів
обліку роботи академічної групи за національної системою оцінювання
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Оцінки за самостійну роботу виставляються в журналі обліку роботи
академічної групи окремою графою за національною системою оцінювання
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Результати цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових
оцінок.
При розрахунку успішності здобувачів враховуються такі види робіт:
навчальні заняття (семінарські, практичні); самостійна робота (виконання
домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів,
виконання розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт,
публікацій, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше); контрольні
роботи (виконання тестів, контрольних робіт у формі, передбаченій в робочою
програмою навчальної дисципліни). Вони оцінюються за національною
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системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Здобувач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття
або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед
підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з
оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100бальної системи помножується на коефіцієнт 10.
Загальна
кількість балів
(перед
підсумковим
контролем)

=(
(

Результат
навчальних
занять
за семестр

Результат
самостійної
+
роботи за
семестр

) /

2 ) *10

Підсумковий контроль. Підсумковий контроль проводиться з метою
оцінки результатів навчання на певному ступені вищої освіти або на окремих
його завершених етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується
поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку
роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін
відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках
здобувачів, залікових книжках. Присутність здобувачів на проведенні
підсумкового контролю (заліку, екзамену) обов’язкова. Якщо здобувач вищої
освіти не з’явився на підсумковий контроль (залік, екзамен), то науковопедагогічний працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не
з’явився».
Підсумковий контроль (екзамен, залік) оцінюється за національною
шкалою. Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі, з
національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким
чином максимальна кількість балів на підсумковому контролі (екзамені, заліку),
які використовуються при розрахунку успішності здобувачів, становить 50.
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру, та балів, набраних на підсумковому
контролі (екзамені, заліку).
Загальна кількість
Підсумкові бали
Кількість балів за
балів (перед
навчальної
=
+
підсумковим
підсумковим
дисципліни
контролем
контролем)
Здобувач вищої освіти, який під час складання підсумкового контролю
(екзамен, залік) отримав незадовільну оцінку, складає його повторно. Повторне
складання підсумкового екзамену чи заліку допускається не більше двох разів з
кожної навчальної дисципліни: один раз – викладачеві, а другий – комісії, до
складу якої входить керівник відповідної кафедри та 2-3 науково-педагогічних
працівники.
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Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з
семестровим контролем у формі екзамену чи заліку, то результат вивчення
дисципліни в поточному семестрі визначається як середньоарифметичне
значення балів, набраних у поточному та попередньому семестрах.
Підсумкові бали
навчальної
=
дисципліни

Підсумкові
бали за
поточний
семестр

+

Підсумкові
бали за
попередній
семестр

:

2

Оцінка в Оцінка за
балах національно
ю шкалою

Оцінка

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS

12 97-100
11 94-96
10 90-93
9

Відмінно
(«зараховано А
»)

85-89
B

8

80-84
Добре
(«зараховано
»)

7

75-79

C

6

70-74

Задовільно
D
(«зараховано

Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення
«Відмінно» – теоретичний зміст курсу освоєний
цілком, необхідні практичні навички роботи з
освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання,
виконані в повному обсязі, відмінна робота без
помилок або з однією незначною помилкою.
«Дуже добре» – теоретичний зміст курсу освоєний
цілком, необхідні практичні навички роботи з
освоєним матеріалом в основному сформовані, всі
навчальні завдання, які передбачені програмою
навчання, виконані, якість виконання більшості з
них оцінено числом балів, близьким до
максимального, робота з двома-трьома незначними
помилками.
«Добре» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в
основному сформовані, всі навчальні завдання, які
передбачені програмою навчання, виконані, якість
виконання жодного з них не оцінено мінімальним
числом балів, деякі види завдань виконані з
помилками, робота з декількома незначними
помилками або з однією–двома значними помилками.
«Задовільно» – теоретичний зміст курсу освоєний
неповністю, але прогалини не носять істотного
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характеру, необхідні практичні навички роботи з
освоєним матеріалом в основному сформовані,
більшість передбачених програмою навчання
65-69
навчальних завдань виконано, деякі з виконаних
завдань містять помилки, робота з трьома значними
помилками.
«Достатньо» – теоретичний зміст курсу освоєний
частково, деякі практичні навички роботи не
сформовані, частина передбачених програмою
60-64
E навчання навчальних завдань не виконана, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів,
близьким до мінімального, робота, що задовольняє
мінімуму критеріїв оцінки.
«Умовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу
освоєний частково, необхідні практичні навички
40-59
роботи не сформовані, більшість передбачених
програм навчання, навчальних завдань не виконано,
або якість їхнього виконання оцінено числом балів,
FX
близьким до мінімального; при додатковій
самостійній роботі над матеріалом курсу можливе
21-39
підвищення якості виконання навчальних завдань (з
Незадовільно
можливістю повторного складання), робота, що
(«не
потребує доробки
зараховано»)
«Безумовно незадовільно» – теоретичний зміст
курсу не освоєно, необхідні практичні навички
роботи не сформовані, всі виконані навчальні
завдання містять грубі помилки, додаткова
1-20
F
самостійна робота над матеріалом курсу не приведе
до значимого підвищення якості виконання
навчальних завдань, робота, що потребує повної
переробки
»)

5

4

3

2

1

1. 10. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні
ресурси в Інтернеті
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України: від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від
07.12.1984. № 8073-Х. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
3. Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012. № 5202. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17/stru#Stru
4. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010. № 2297-VI.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
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5. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992. № 2657-ХІI. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
6. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011. № 2939VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
7. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014. № 1700-VIІ. . URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
8. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV.
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
9. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.07.2016 року № 1402VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19
10. Про доступ до судових рішень: Закон України від 22 груд. 2005 р. №
3262-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3262-15
11. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня
2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17
12. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 2 черв. 2011 р. №
3460-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17
13. Про судовий збір: Закон України від 8 липня 2011 р. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17
14. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. № 4038-ХІІ.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
15.
Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового
захисту: Закон України від 08 липня 2011 р. № 3671-VI. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17
16.
Про виконавче провадження: Закон України від 2 червня 2016 року №
1404-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19
17.
Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду
з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15
18.
Про відновлення довіри до судової влади в Україні: Закон України від
8 квітня 2014 р. № 1188-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1188-18
19.
Про гарантії держави щодо виконання судових рішень: Закон України
від 5 черв. 2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/4901-17
20.
Про громадські об'єднання: Закон України від 22 березня
2012. № 4572-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17
21.
Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19
22.
Про затвердження Інструкції з автоматизованого обліку
адміністративних правопорушень: Наказ МВС України від 04.07.2016 № 595.
URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1059-16
23.
Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про
адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від
06.11.2015 № 1376. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15
24.
Про затвердження Інструкції про примусове повернення і примусове
видворення з України іноземців та осіб без громадянства: Наказ МВС України,
Адміністрації державної прикордонної служби України, СБУ України від
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23.04.2012 № 353/271/150. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0806-12.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0806-12
25.
Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №
770. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF
26.
Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативноправових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Постанова
Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF
27.
Про затвердження Положення про Єдину базу даних електронних
адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень: Постанова
Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 5. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5-2011-%D0%BF
28.
Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих
розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які
знаходяться у незаконному обігу: Наказ Міністерства охорони здоров'я України
від 01.08.2000 № 188 . URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0512-00
29.
Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових
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