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Результати навчання: 

знати:  

• характеристику адміністративного процесуального права як галузі права 

• світові моделі адміністративної юстиції;  

• мету і завдання адміністративного судочинства; 

• джерела адміністративного процесуального права; 

• юрисдикцію адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ; 

• підсудність та її види справ адміністративним судам; 

• адміністративно-процесуальний статус учасників адміністративного процесу;   

• вимоги щодо адміністративного позову та способи забезпечення позову; 

• докази і порядок доказування в адміністративних справах, способи забезпечення доказів; 

• можливість використання альтернативних способів вирішення адміністративних – спорів 

шляхом примирення сторін;  

• стадії судового розгляду; 

• види судових рішень в адміністративних справах; 

• порядок ухвалення судових рішень; 

• підстави та порядок перегляду судових рішень; 

• порядок виконання судових рішень. 

вміти:  

• відповідати на основні теоретичні запитання теми;  

• застосовувати джерела адміністративного процесуального права; 

• визначати юрисдикцію адміністративних судів та підсудність адміністративних справ 

адміністративним судам; 

•  давати правову оцінку ситуаційних задач до практичних занять; 

• складати проекти процесуальних  документів. 

 набути навиків: 

• застосовувати понятійно-категоріальний апарат, нормативно-правову лексику і 

спеціальну термінологію;  

• аргументовано висловити свою правову позицію з використанням посилань на нормативні 

акти, судову практику, наукові джерела; 

• всебічного і глибокого правового аналізу запропонованих спірних ситуацій;  

складати проекти процесуальних документів. 

 

Анотація  навчальної   дисципліни: 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є порядок здійснення адміністративного 

судочинства, система адміністративних судів, юрисдикція адміністративних судів, судові 

рішення адміністративних судів. 

Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка студентів-правників з метою 

формування і розвитку їх професійної компетенції у сфері адміністративного судочинства, 

спрямована на отримання необхідного обсягу теоретичних правових знань, набуття практичних 

навиків правозастосування, складення процесуальних документів, ознайомлення студентів з 

теоретичними положеннями та  практикою застосування адміністративними судами 

законодавства та інших джерел адміністративного процесуального права України, оволодіння 

достатнім рівнем правової культури і правосвідомості для забезпечення прав, свобод та інтересів 

суб’єктів правовідносин у сфері адміністративного судочинства.  



Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Адміністративне судочинство» 

є: 

• з’ясувати поняття, предмет, метод та систему адміністративного процесуального права  

• розмежувати поняття «адміністративний процес», «адміністративна юстиція», 

«адміністративне судочинство», «адміністративна процедура» 

• дослідити світові моделі адміністративної юстиції 

• визначити поняття та завдання адміністративного судочинства 

• проаналізувати систему адміністративних судів в Україні 

• вивчити питання юрисдикції та підсудності справ адміністративним судам. 

• з’ясувати процесуально-правовий статус учасників адміністративного процесу 

• дослідити особливості доказів і доказування в адміністративному процесі 

• визначити сутність адміністративного позову та вимоги до нього 

• виокремити судові рішення в адміністративних справах 

• з’ясувати питання оскарження судових рішень адміністративних судів 

• розкрити питання особливостей виконання судових рішень адміністративних судів. 

 

Основні теми навчальної   дисципліни: 

1. Поняття і завдання адміністративного судочинства в Україні 

2. Принципи адміністративного судочинства 

3. Система адміністративних судів. Адміністративна юрисдикція. Підсудність 

адміністративних справ 

4. Учасники адміністративного процесу 

5. Докази і доказування в адміністративному процесі 

6. Адміністративний позов 

7. Судовий розгляд адміністративної справи 

8. Судові рішення та порядок їх оскарження в адміністративних справах 
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