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ВСТУП

Демократичні  перетворення,  що  відбулися  в  Україні  після  проголошення

незалежності, обумовили необхідність перебудови всього державного механізму з

метою приведення його до міжнародних стандартів у галузі захисту прав людини.

У зв’язку з цим особливо гостро постала необхідність трансформації судової гілки

влади  та  створення  дієвого  механізму  захисту  прав  і  свобод  громадян.  Такий

механізм,  насамперед,  повинен  забезпечувати  захист  особи  від  свавілля

чиновників,  оскільки останні  наділені  значним обсягом владних повноважень і

можуть приймати рішення, обов’язкові для виконання. 

Адміністративна  юстиція  в  Україні  як  інститут  судового  захисту  прав

громадян  від  порушень  з  боку  влади  представлена  спеціалізованими

адміністративними судами й адміністративним судочинством.

Створення адміністративних судів в Україні є значним позитивним кроком у

розвитку держави та суспільства.

Адміністративне  судочинство  –  це  урегульована  законом  діяльність

адміністративних судів щодо розгляду та вирішення адміністративних справ.      З

набранням  чинності  Кодексу  адміністративного  судочинства  України,

адміністративне  судочинство  стало  самостійним  видом  судочинства  поряд  з

конституційним, цивільним, господарським, кримінальним.

Адміністративне  судочинство  –  одна  з  основних  спеціальних  юридичних

дисциплін, що вивчає закономірності судового розгляду та вирішення справ про

оскарження  дій  або  бездіяльності  посадових  осіб  органів  виконавчої  влади  та

місцевого самоврядування, що порушують права осіб.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є створення в судовій системі

України  нової  ланки  –  адміністративних  судів  і  прийняття  Кодексу

адміністративного судочинства України. 

Міждисциплінарні  зв’язки: з  конституційним  правом,  адміністративним

правом, господарським правом, кримінальним правом, трудовим правом.
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Метою викладання навчальної дисципліни «Адміністративне судочинство» є

формування  знань  про  більш  повне  розуміння  особливостей  судового

адміністративного процесу та порівняння його з іншими видами судового процесу.

Основними  завданнями  вивчення навчальної дисципліни «Адміністративне

судочинство» є :

 ‒ навчити  студентів  аналізувати  норми чинного законодавства,  правильно

застосовувати в практичній діяльності методи державного управління;

 ‒ формувати  вміння  використовувати  норми  адміністративного  права  для

забезпечення  ефективного  регулювання  державно-управлінських  функцій  у

ринковій економіці. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Адміністративне судочинство»

студенти повинні 

знати :

‒ загальні положення адміністративного права;

‒ чинне законодавство;

‒ функції та принципи державного управління;

‒ систему виконавчої влади, правове положення суб’єктів, що її здійснюють;

‒ поняття  та  види  адміністративного  примусу  й  адміністративної

відповідальності, а також адміністративного процесу, його структуру;

‒ особливості галузевого та міжнародного державного управління.

уміти :

‒ застосовувати законодавчі акти на практиці;

‒ надавати правильну юридичну консультацію фактичним відносинам у сфері

адміністративного права.

1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
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Виконану  контрольну  роботу  студент  заочної  форми  навчання  здає  на

кафедру  галузевих  юридичних  наук  не  пізніше  ніж  за  місяць  до  початку

екзаменаційної сесії.

Студенти вибирають, виконують і захищають контрольну роботу за однією

із  запропонованих  тем  за  останньою  цифрою  номера  залікової  книжки.

Наприклад,  остання  цифра  вашої  залікової  книжки  «0».  Отже,  ви  вибираєте

варіант  № 10.  Якщо остання  цифра вашої  залікової  книжки «7»,  то  вибираєте

варіант контрольної роботи № 7.

Мета виконання контрольної роботи

Контрольна робота має на меті набуття студентами вміння порівнювати й

аналізувати норми чинного законодавства, правильно застосовувати в практичній

діяльності  методи  державного  управління та  робити  відповідні  висновки,

надавати юридичну кваліфікацію відносинам у сфері адміністративного права.

Студент  у  контрольній  роботі  показує  своє  уміння  творчо  та  самостійно

працювати  з  навчальною  літературою,  довідниками,  науково-допоміжними

матеріалами з вибраної проблеми. При цьому важливо не тільки проаналізувати

питання, але й визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її розв’язання.

Підготовка до написання контрольної роботи

Під  час  підготовки  відповідей  на  питання  контрольної  роботи  студент

повинен ознайомитись з основними навчальними посібниками, які  перелічені в

списку  літератури.  У  контрольній  роботі  потрібно  викласти  основний  зміст

відповідей на поставлені питання. З кожного питання необхідно зробити стислий

висновок. 

Контрольна  робота  оцінюється  за  викладеним  змістом  і  вмінням  автора

аналізувати  та  систематизувати  навчальний  матеріал  та  положення  чинного

законодавства, насамперед КАС України. Кожна контрольна робота повинна мати

таку структуру:
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–  вступ  –  необхідний  елемент  кожної  роботи,  у  якому  обґрунтовується

актуальність і важливість теми, її місце в системі курсу та значення; 

–  основна  частина  –  містить  основні  положення  теми,  дає  переконливе

уявлення про виконану роботу;

– висновки – містять стислу інформацію про підсумки виконаної роботи;

–  список  використаних  джерел  –  студент  має  обов’язково  посилатися  на

авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати.

Обсяг контрольної роботи – 15 20 сторінок друкованого тексту, відповідно‒

вдвічі більше – рукописного. Обов’язково на аркушах роботи мають бути поля:

верхнє,  нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве –15 мм; шрифт роботи Tіmes New

Roman – 14-го розміру та полуторний міжрядковий інтервал. 

Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ»,

«СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ»,  «ДОДАТКИ»  друкують  великими

літерами по центру рядка. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами

(крім першої великої) з абзацного відступу, крапку в кінці заголовка не ставлять.

Наприкінці  роботи  потрібно  вказати  ті  навчальні  посібники,  додаткову

літературу, які були використані під час написання контрольної роботи, зробити

посилання  на  відповідні  закони  та  підзаконні  правові  акти,  рішення

адміністративних судів.

2 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
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Варіант 1

Поняття адміністративної юстиції та її  моделі у світі

1. Поняття та завдання адміністративної юстиції.

2. Моделі адміністративної юстиції у світі.

3. Особливості  адміністративного  судочинства  України  порівняно  з

основними існуючими у світі моделями адміністративної юстиції. 

Література: [1, с. 5–7; 8, с. 9; 12, с. 234–237].

Варіант 2

Європейські стандарти у галузі адміністративної юстиції

1. Адміністративна юстиція як передумова утвердження верховенства права.

2. Процесуальні  стандарти  адміністративного  судочинства  згідно  з

рекомендаціями  Комітету  міністрів  Ради  Європи  та  рішеннями  Європейського

суду з прав людини.

3. Формування системи адміністративних судів в Україні та її сучасний стан.

Література: [3, с. 12; 10, с. 7; 18, с. 54 59].‒

Варіант 3

Предмет адміністративного судочинства

1. Поняття адміністративної юрисдикції.

2. Розмежування компетенції між адміністративними та судами у цивільних,

господарських, кримінальних справах, Конституційним Судом України. 

3. Поняття адміністративної  справи, публічно-правових відносин,  суб’єкта

владних повноважень.

Література: [2, с. 3 6; 11, с. 10; 24; 26, с. 117 121].‒ ‒

Варіант 4

Принципи адміністративного судочинства 

1. Поняття, значення та система принципів адміністративного судочинства.

2. Принципи  верховенства  права  та  законності  в  адміністративному

судочинстві. 
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3. Особливості  застосування  принципів  змагальності,  диспозитивності  та

офіційності в адміністративному судочинстві.  

Література: [13, с. 405 408; 19, с. 93].‒

Варіант 5

Підсудність адміністративних справ

1. Поняття та види підсудності адміністративних справ.

2. Правила  предметної,  територіальної,   інстанційної  підсудності

адміністративних справ. 

3. Наслідки порушення правил підсудності.

Література: [4, с. 10; 15, с. 81 84; 20, с. 134 136].‒ ‒

Варіант 6

Суб’єкти адміністративного судочинства 

1.  Склад  суду.  Порядок  вирішення  відводів.  Судові  виклики  та

повідомлення.

2. Особи, які беруть участь у справах, їх права й обов’язки.

3. Інші учасники адміністративного процесу. 

Література: [5, с. 8; 14; 17, с. 65 70; 21, с. 31 34].‒ ‒

Варіант 7

Докази та судові витрати в адміністративному судочинстві 

1. Поняття та види доказів.

2. Особливості доказування в адміністративному судочинстві. 

3.  Поняття та види судових витрат, порядок їх розподілу.

Література: [1, с. 8; 16, с. 54 57; 23, с. 271 273].‒ ‒

Варіант 8

Звернення до адміністративного суду

1. Поняття та види адміністративних позовів, строк їх пред’явлення.
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2. Вимоги до змісту та форми позовної заяви.

3. Заходи забезпечення адміністративного позову.

Література: [6, с. 3; 22, с. 17 20; 25, с. 11].‒

Варіант 9

Провадження в суді першої інстанції 

1. Стадії провадження в суді першої інстанції. 

2. Відкриття провадження та підготовка справи до розгляду.

3. Порядок судового розгляду справи. Зупинення, закриття провадження у

справі.

Література: [10, с. 4; 18, с. 21 25; 21, с. 15 18].‒ ‒

Варіант 10

Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ

1.  Категорії  справ щодо яких установлено особливий порядок здійснення

адміністративного судочинства.

2.  Особливості  провадження  у  справах  з  приводу  рішень,  дій  чи

бездіяльності  суб’єктів  владних  повноважень  щодо  притягнення  до

адміністративної відповідальності.

3. Особливості провадження у справах з приводу оскарження у виборчому

процесі чи процесі референдуму.

Література: [9, с. 13; 11, с. 7; 26, с. 87 89].‒

Варіант 11

Судові рішення в адміністративному судочинстві

1. Різновиди судових рішень.

2. Загальні вимоги до судового рішення.

3. Порядок ухвалення, оформлення та надання судового рішення.

4. Набрання судовим рішенням законної сили та порядок його виконання.

Література: [8, с. 9; 12, с. 234–237].
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Варіант 12

Перегляд судових рішень в адміністративних справах в апеляційному

порядку

1. Суб’єкти, предмет, порядок і строки апеляційного оскарження. Вимоги до

апеляційної скарги.

2. Прийняття, порядок і межі розгляду апеляційної скарги.

3. Повноваження  суду  апеляційної  інстанції  за  наслідками  розгляду

апеляційної скарги.

Література: [4, с. 5; 15, с. 28 32; 20, с. 74].‒

Варіант 13

Касаційне провадження

1. Суб’єкти, підстави, порядок і строки касаційного оскарження. Вимоги до

касаційної скарги.

2. Касаційний розгляд та ухвалення судового рішення.

3. Судові рішення суду касаційної інстанції.

Література: [10, с. 14; 18, с. 6 10; 21, с. 50].‒

Варіант 14

Виконання судових рішень в адміністративних справах

1. Набрання законної  сили рішеннями адміністративних судів  та  наслідки

цього. 

2. Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах. 

3. Заходи процесуального примусу, що застосовуються в адміністративному

судочинстві   

Література: [1, с. 25; 16, с. 71 73; 23, с. 325].‒
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3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

1. Поняття та завдання адміністративної юстиції.

2. Адміністративне судочинство й адміністративний процес.

3. Адміністративна юстиція в Україні: історичний аспект.

4. Процесуальні стандарти судочинства.
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5. Обов’язки органів державної влади щодо дотримання  та захисту прав і

свобод людини.

6. Адміністративні суди України.

7. Поняття адміністративної процедури.

8. Публічно-правові спори як предмет судового розгляду.

9. Суб’єкти владних повноважень як учасники публічно-правового спору.

10.  Предмет адміністративної та конституційної юрисдикції.

11.  Предмет адміністративної та кримінальної юрисдикції.

12.  Предмет адміністративної та господарської юрисдикції.

13.  Склад осіб, які беруть участь у справі.

14.  Права й обов’язки сторін.

15.  Права й обов’язки осіб, які беруть участь у справі.

16.  Сторони у справі.

17.  Треті особи в адміністративному процесі.

18.  Адміністративно-процесуальна правосуб’єктність.

19.  Особливості повноважень органів та осіб,  яким законом надано право

захищати права, свободи й інтереси інших осіб в суді.

20.  Статус представника.

21.  Заміна неналежної сторони.

22.  Процесуальне правонаступництво.

23.  Форма та зміст адміністративного позову.

24.  Попереднє судове засідання.

25.  Примирення сторін під час підготовчого провадження.

26.  Судове доручення.

27.  Допит неповнолітніх і малолітніх свідків.

28.  Дослідження письмових доказів.

29.  Закриття провадження у справі.

30.  Повноваження суду під час вирішення справи.

31.  Судові дебати.

32.  Докази та доказування в адміністративному процесі.
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33.  Порядок ухвалення судових рішень, їх форма.

34.  Питання, що вирішуються судом під час прийняття постанови.

35.  Зміст постанови у справі.

36.  Окремі ухвали суду.

37.  Роз’яснення судового рішення.

38.  Постанова щодо частини позовних вимог.

39.  Перегляд судових рішень.

40.  Апеляційне оскарження.

41.  Касаційне оскарження.

42.  Провадження за винятковими обставинами.

43.  Провадження за нововиявленими обставинами.

44.  Закриття провадження у справі.

45.  Порядок допиту свідків.

46.  Консультації та роз’яснення спеціаліста.

47.  Дослідження висновку експерта.

48.  Процесуальні строки.

49.  Обчислення процесуальних строків.

50.  Поновлення та продовження процесуальних строків.

51.  Докази у справі.

52.  Представники як учасники адміністративного процесу.

53.  Предметна підсудність адміністративних справ.

54.  Територіальна підсудність адміністративних справ.

55.  Інстанційна підсудність адміністративних справ.

56.  Призначення Кодексу адміністративного судочинства України.

57.  Правова допомога під час вирішення справ в адміністративному суді.

58.  Судові виклики та повідомлення.

59.  Принципи адміністративного судочинства.

60.  Заходи процесуального примусу.

61.  Поняття та правові засади виконавчого провадження. 

14



62.  Процесуальні  аспекти  виконання  судових  рішень  в  адміністративних

справах. 

63.  Особливості  провадження  у  справах  щодо  оскарження  нормативно-

правових актів.

64.  Особливості  провадження  у  справах  щодо  скасування  реєстрації

кандидата на пост Президента України.

65.  Забезпечення адміністративного позову.

66.  Особливості  провадження  у  справах  з  приводу  рішень,  дій  або

бездіяльності державної виконавчої служби.

67.  Вищий адміністративний суд України.

68.  Місцеві адміністративні суди.

69.  Апеляційні адміністративні суди.

70.  Принципи адміністративного судочинства.

71.  Предмет доказування в адміністративному процесі.

72.  Юридична природа та види судових рішень.

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Підставою для визначення оцінки на іспиті є рівень засвоєння студентами

матеріалу,  передбаченого  навчальною  програмою  з  відповідної  навчальної

дисципліни. Водночас викладач керується такими критеріями:
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– оцінку «відмінно» заслуговує студент, який виявив усебічні, систематичні

та  глибокі  знання  навчально-програмного  матеріалу, вміння  вільно  виконувати

завдання, передбачені програмою, який засвоїв основну та знайомий з додатковою

літературою, що рекомендована програмою. Зазвичай, оцінку «відмінно» ставлять

студентам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять навчальної дисципліни в їх

значенні  для  отриманої  професії,  які  виявили  творчі  здібності  в  розумінні  та

використанні навчально-програмного матеріалу;

– оцінку «добре» заслуговує студент, який виявив повне знання навчально-

програмного матеріалу, успішно виконує передбачені програмою завдання, засвоїв

основну  літературу,  рекомендовану  в  програмі.  Зазвичай,  оцінка  «добре»

виставляється  студентам,  які  показали  систематичні  знання  з  навчальної

дисципліни та  здібність  до їх  самостійного поповнення й оновлення в процесі

подальшого навчання та професійної діяльності;

– оцінку «задовільно»  заслуговує  студент, який виявив  знання  основного

навчально-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання

та  професійної  діяльності;  який  справляється  з  виконанням  завдань,  що

передбачені програмою, а також знайомий з рекомендованою літературою. Оцінку

«задовільно»  ставлять  студентам,  які  допустили  помилки  у  відповіді,  але

володіють необхідними знаннями для їх подолання під керівництвом викладача;

– оцінку  «незадовільно»  ставлять  студентові,  який  виявив  недоліки  в

знаннях  основного  навчально-програмного  матеріалу  та  допустив  помилки  у

виконанні  передбачених  програмою  завдань.  Зазвичай,  оцінку  «незадовільно»

ставлять  студентам,  які  не  можуть  продовжувати  навчання  та  приступити  до

професійної  діяльності  без  додаткових  занять  з  відповідної  навчальної

дисципліни.

Критерії  оцінювання знань  студентів  розроблено  на  підставі  «Положення

про  організацію  навчального  процесу  у  вищих  навчальних  закладах»,

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 2 червня 1993 року

№ 161, а також «Тимчасового положення про атестацію студентів», затвердженого

вченою радою університету 19 листопада 1996 року.
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Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену для заліку

90 – 100 А відмінно  

зараховано

82 – 89 В
добре 

74 – 81 С
64 – 73 D

задовільно 
60 – 63 Е 

35 – 59 FX

незадовільно з

можливістю повторного

складання

не зараховано з

можливістю

повторного

складання

0 – 34 F

незадовільно з

обов’язковим повторним

вивченням дисципліни

не зараховано з

обов’язковим

повторним

вивченням

дисципліни

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Максимальна сума балів, які може набрати студент, становить 100 балів, із

яких:

10 балів – відвідування та робота на лекціях;

20 балів – за індивідуальну роботу;

30  балів  –  (ділиться  на  кількість  практичних  (семінарських)  занять)  –

опитування (виступ і активна участь на кожному практичному занятті);

10 балів – за контрольну роботу (в семестр проводиться 2 контрольні роботи);

20 балів – підсумковий модульний контроль;
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Індивідуальна робота студентів передбачає:  участь у роботі студентського

наукового  гуртка  (проблемної  групи),  студентських  конференціях,  конкурсах,

олімпіадах;  написання  рефератів  та  їх  презентацію;  анотацію  прочитаної

додаткової  літератури;  бібліографічний  опис  літератури.  Вибір  виду

індивідуальної  роботи  студент  здійснює  за  власними  інтересами,  попередньо

узгодивши з викладачем. Індивідуальна робота оцінюється від 0 до 20 балів. 

Реферати  готуються  за  темами,  що  зазначені  в  модулі.  Тему  та  план

реферату студент узгоджує із викладачем, який проводить заняття. Оптимальний

обсяг реферату – 15 20 сторінок.‒

Підсумковий  модульний  контроль  (ПМК)  –  проводиться  на  останньому

практичному (семінарському) занятті у письмовій формі, зміст якого охоплює весь

курс навчальної дисципліни. 

5 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ

Адміністративна  справа  переданий  на  вирішення  адміністративного‒

суду публічно-правовий спір.

Адміністративний  суд  суд,  до  компетенції  якого  Кодексом‒

адміністративного судочинства віднесено розгляд і  вирішення адміністративних

справ.

Адміністративне судочинство  діяльність адміністративних судів щодо‒

розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, встановленому Кодексом

адміністративного судочинства.
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Судовий  процес   правовідносини,  що  складаються  під  час  здійснення‒

адміністративного судочинства.

Суб’єкт владних повноважень  орган державної влади, орган місцевого‒

самоврядування,  їх  посадова чи службова особа,  інший суб’єкт при здійсненні

ними публічно-владних управлінських функцій на підставі законодавства, в тому

числі  на  виконання  делегованих  повноважень,  або  наданні  адміністративних

послуг.

Позивач  особа, на захист прав, свобод та інтересів якої подано позов до‒

адміністративного  суду,  а  також  суб’єкт  владних  повноважень,  на  виконання

повноважень якого подано позов до адміністративного суду.

Відповідач  суб’єкт  владних  повноважень,  а  у  випадках,  визначених‒

законом, й інші особи, до яких звернена вимога позивача.

Розумний  строк  найкоротший  строк  розгляду  і  вирішення‒

адміністративної справи, достатній для надання своєчасного (без невиправданих

зволікань)  судового  захисту  порушених  прав,  свобод  та  інтересів  у  публічно-

правових відносинах.

Судове рішення  рішення, постанова, ухвала суду будь-якої інстанції.‒

Рішення  суду  рішення  суду  першої  інстанції,  у  якому  вирішуються‒

позовні вимоги.

Постанова  письмове рішення суду апеляційної або касаційної інстанції в‒

адміністративній справі, у якому вирішуються вимоги апеляційної чи касаційної

скарги.

Ухвала  письмове  або  усне  рішення  суду  будь-якої  інстанції  в‒

адміністративній  справі,  яким  вирішуються  питання,  пов’язані  з  процедурою

розгляду адміністративної справи, та інші процесуальні питання.

Публічна  служба  діяльність  на  державних  політичних  посадах,  у‒

державних  колегіальних  органах,  професійна  діяльність  суддів,  прокурорів,

військова  служба,  альтернативна  (невійськова)  служба,  інша  державна  служба,

патронатна служба в державних органах, в органах місцевого самоврядування.
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Нормативно-правовий акт  акт управління (рішення) суб’єкта владних‒

повноважень,  який  встановлює,  змінює,  припиняє  (скасовує)  загальні  правила

регулювання  однотипних  відносин,  і  який  розрахований  на  довгострокове  та

неодноразове застосування.

Адміністративна  справа  незначної  складності  (малозначна  справа) ‒

адміністративна  справа,  у  якій  характер  спірних  правовідносин,  предмет

доказування  та  склад  учасників  тощо  не  вимагають  проведення  підготовчого

провадження та (або) судового засідання для повного та всебічного встановлення

її обставин.

Типові адміністративні справи  адміністративні справи, відповідачем у‒

яких  є  один  і  той  самий  суб’єкт  владних  повноважень  (його  відокремлені

структурні підрозділи), спір у яких виник з аналогічних підстав, у відносинах, що

регулюються одними нормами права, та у яких позивачами заявлено аналогічні

вимоги.

Зразкова  адміністративна  справа -  типова  адміністративна  справа,

прийнята  до  провадження  Верховним  Судом  як  судом  першої  інстанції  для

постановлення зразкового рішення.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України : станом на 1 верес. 2016 р. : відповідає офіц. тексту.

Харків : Право, 2016. 82 с. 

2. Господарсько-процесуальний  кодекс  :  Закон  України  від  06.11.1991  р.

№ 1798 XII. ‒ Відомості Верховної Ради України. 1992. № 6. Ст. 56.

3. Кодекс  адміністративного  судочинства  України  :  Закон  України  від

06.07.2005 р. № 2747–IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35–36,       №

37. Ст.  446.

20



4. Кримінально-процесуальний  кодекс  України  :  Закон  України  від

13.04.2012 р. № 4651–VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9–10, № 11–

12, № 13. Ст. 88. 

5. Цивільний процесуальний кодекс України : Закон України від  18.03.2004

р. № 1618–IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40–42.      Ст. 492.

6. Про Конституційний Суд України : Закон України від 13.06.2017 р.       №

2136–VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. (№ 35). Ст. 376.

7. Про прокуратуру : Закон України від 14.10.2014 р. №1697–VII. Відомості

Верховної Ради України. 2015. (№ 2–3). Ст. 12.

8.  Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 р. № 1402–

VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. (№ 31). Ст. 545. 

9. Про  Уповноваженого  Верховної  Ради  України  з  прав  людини  :  Закон

України від 23.12.1997 р. № 776/97–ВР. Відомості Верховної Ради України.1998.

(№ 20). Ст. 99.   

10. Про  утворення  місцевих  та  апеляційних  адміністративних  судів,

затвердження їх мережі та кількісного складу суддів : указ Президента України від

16.11.2004 р. № 1417/2004. Урядовий кур’єр. 2004. № 224. 

11. Про  вдосконалення  мережі  адміністративних  судів  України  :  указ

Президента України від 16.10.2008 р. № 941/2008. Урядовий кур’єр. 2008. № 199. 

12. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник : у 2 т.  /

ред.  Колегія :  В.  Б. Авер’янов (голова) та ін. К. :  Юридична думка, 2004. Т. 1.

584 с.

13.Адміністративна  юстиція  України:  теорії  і  практики.  Настільна  книга

судді. / за заг. ред. О. М. Пасенюка. К. : Істина, 2007. 608 с.

14. Гетьман-П’ятковська  І.  А.  Суддівська  влада  :  порівняльний  аналіз  та

шляхи вирішення якісного добору кадрів. Право України. К. 2009. № 12. С. 168–

175.

15. Коломієць  Т.,  Лютиков  П.  Проблеми  правового  розмежування

адміністративної  та  господарської  юрисдикції:  аналіз  передумов виникнення та

можливі шляхи їх вирішення. Право України. К.  2009.  № 10. С. 175.
21



16. Кузьменко  О.  В.  Теоретичні  засади  адміністративного  процесу  :

монографія. К. : Атіка, 2005. 352 с. 

17. Основи  адміністративного  судочинства  :  навч.  посіб.  /  за  заг.  ред.

Н. В. Александрова, Р. О. Куйбіда. К. : Конус Ю, 2006. 203 с.‒

18. Основи  адміністративного  судочинства  та  адміністративного  права  :

навч. посіб. / за заг. ред. Р. О. Куйбіда, В. І. Шишкіна. К. : Старий світ, 2006.      107

с. 

19. Педько  Ю.  С.  Становлення  адміністративної  юстиції  України  :

монографія. К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003.  208

с.

20. Перепелюк  В.  Г. Адміністративне  судочинство:  проблеми  практики  :

навч. посіб. К., 2007. 272 с. 

21. Скомороха  Л.  Конкурсний  добір  кандидатів  на  посади  суддів  :

міжнародний досвід і вітчизняні реалії. Право України. К.  2009. №4. С. 70. 

22. Стефанюк В. С. Судовий адміністративний процес: монографія. Харків:

Консум, 2003. 464 с. 

23. Ткач  Г.  Предмет  судового  оскарження  у  справах,  що  виникають  з

адміністративного спору.  Вісник Львівського національного університету.  Серія

юридична. Львів, 2005. Вип. 41. С. 157 161.‒

24. Шишкін В.  І.  Змагальність – принцип судочинства в демократичному

суспільстві. Право України. К. 1999. № 12.

25. Шишкін В. І. Судові системи країн світу : навч. посіб. К. : Юінком Інтер,

2001. 336 с.  

26. Янюк  Н.  Спірні  питання  щодо  забезпечення  позову  при  оскарженні

нормативно-правових актів. Вісник вищого адміністративного суду України. 2009.

№1. С. 60–63.

 

22



Додаток А
Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

КАФЕДРА 

ГАЛУЗЕВИХ ЮРИДИЧНИХ НАУК

23



ЗАЛІКОВА КНИЖКА № ______

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО»

НА ТЕМУ № 1

«ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ ТА ЇЇ  МОДЕЛІ У

СВІТІ»

СТУДЕНТА  ІV  КУРСУ  ЗАОЧНОЇ

ФОРМИ НАВЧАННЯ

ГРУПА № ____

ІВАНЧЕНКА ІВАНА ПЕТРОВИЧА

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:

КРЕМЕНЧУК 2019

Методичні  вказівки  щодо  виконання  контрольної  роботи  з  навчальної

дисципліни «Адміністративне судочинство» для студентів заочної форми навчання

зі  спеціальності  081  –  «Право»  освітнього  ступеня  «Бакалавр»  (у  тому  числі

скорочений термін навчання)

Укладач к. ю. н. Д. І. Сирота 

 

24



Підп. до др.________________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ___. Наклад______прим. Зам. №__________. Безкоштовно.

Видавничий відділ

Кременчуцького національного університету

 імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600

25


	Вступ

