
 

 СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА  

ВИРІШЕННЯ ПУБЛІЧНИХ СПОРІВ» 

 

Спеціальність: 081 « Право » 

 

Рівень вищої освіти 
 

Другий (магістерський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр (осінній/весняний) Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 
3 кредити/90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 
українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 
Нормативно-правові акти, що регулюють порядок захисту прав 

осіб в публічних спорах  судовому та адміністративному порядку, 

методика та практика вирішення публічних спорі 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 
Курс спрямований на розвиток у студентів навичок складання 

процесуальних документів для захисту прав юридичних та 

фізичних осіб в адміністративному та судовому порядку, вивчення 

практики розгляду публічних спорів в Україні 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
Курс направлено на вивчення процесуальних особливостей та 

практики вирішення публічних спорів. Студент зможе аналізувати 

чинне адміністративно-процесуальне законодавство;  аналізувати й 

застосовувати процесуальні норми, що регламентують порядок 

провадження в адміністративному судочинстві; складати 

відповідні процесуальні документи у справах адміністративної 

юрисдикції.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Вміння складати процесуальні документи для вирішення публічних 

спорів, заяв всіх видів провадження в адміністративному 

судочинстві, документів щодо розгляду справи, добирати та 

оцінювати докази по справах та правильно надавати їм 

процесуальну форму, складати апеляційні та касаційні скарги, 

складати заяви щодо перегляду справ за ново виявленими 

обставинами. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Поняття публічного спору. Основні засади та 

завдання адміністративного судочинства. Публічно-правовий спір 

як предмет юрисдикції адміністративних судів. Юрисдикція 

адміністративних судів та підсудність адміністративних справ. 

Особливості процесуального статусу осіб, які беруть участь у 

справі. Процесуальне представництво. Інші учасники 

адміністративного судочинства. Процесуальні строки в 

адміністративному судочинстві. Види та порядок розподілу 

судових витрат. Поняття, структура, зміст та форма 

адміністративного позову. Процесуальні питання, пов’язані із 
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відкриттям провадження в адміністративній справі. Підготовче 

провадження та судовий розгляд адміністративної справи у суді 

першої інстанції. Поняття, види, форма та зміст судового рішення. 

Особливості провадження в адміністративних справах щодо 

оскарження рішень, дій або бездіяльності суб'єктів владних 

повноважень. Особливості провадження в адміністративних 

справах, пов'язаних з виборчим процесом та процесом 

референдуму. Апеляційне провадження. Касаційне провадження. 

Перегляд судових рішень Верховним Судом України. Провадження 

за нововиявленими обставинами. Процесуальні питання, пов’язані 

із виконанням судових рішень у справах адміністративної 

юрисдикції. Заходи процесуального примусу. Позасудовий порядок 

врегулювання та вирішення публічних (адміністративних) спорів: 

сутність та види. 

Види занять: лекції, практичні, практичні в формі судового 

засідання 

Методи навчання: пояснення, інструктаж, практична робота,  

он-лайн 

 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Знання публічних галузей права, загальні та фахові знання, 

отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання та практичні навички можуть бути використані під час 

написання магістерської роботи та у подальшій практичній 

діяльності. 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Начальна та наукова література: 

1. Бевзенко В.М. Участь в адміністративному судочинстві 

України суб’єктів владних повноважень: правові засади, підстави 

та форми. Київ, 2010, 476с. 

2. Колпаков В.К. , Гордєєв В.В. Докази та доказування в 

адміністративному судочинстві: монографія. 

Чернівці:Чернівецький національний університет, 2009.128 с. 

3. Зразки процесуальних документів в адміністративному 

судочинстві: скарги, заяви, клопотання, відзиви, забезпечення, 

позови. Київ. 2016. 112с. URL: 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=343040&lang=uk-

UA 

Робоча програма (посилання на репозитарій): 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37243 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35755 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 
Аудиторія теоретичного навчання, 

 проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 
Диференційований залік 

Кафедра Конституційного та адміністративного права 

Факультет Юридичний факультет 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=343040&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=343040&lang=uk-UA
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37243
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35755


Викладач(і) ПІБ викладача Устинова Ірина Петрівна 

Посада: доцент 

Вчене звання: кандидат юридичних наук 

Науковий ступінь: доцент 

Профайл викладача:  

Тел.:067 969 15 14 

E-mail: iryna.ustynova@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 1-441   

Оригінальність навчальної 

дисципліни 
Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну див.: https://classroom.google.com/u/0/c/MTMzNzI3MDMzMjI2 
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