Анотація
навчальної дисципліни «Основи адміністративного судочинства»
Метою викладання курсу «Основи адміністративного судочинства» є
поглибити теоретичні знання здобувачів вищої освіти у сфері адміністративного
судочинства, спрямувати їх на отримання необхідного обсягу теоретичних знань,
набуття практичних навиків правозастосування, а саме щодо: розроблення текстів
та документів з питань правоохоронної діяльності, спілкуватися українською
професійною мовою;

читати

й

розуміти

фахову іншомовну літературу,

використовуючи її у соціальній і професійній сферах; виявляти знання і розуміння
функцій держави, форм реалізації цих функцій, правових основ правоохоронної
діяльності.
Завдання курсу «Основи адміністративного судочинства» є засвоєння
основних теоретико-правових положень, що стосуються: розуміння предметної
області та професійної діяльності; здатності приймати обґрунтовані рішення;
здатності самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та
узагальнювати правову та іншу значущу для правоохоронної діяльності
інформацію з різних джерел.
Відповідно до вимог освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти
повинні набути таких спеціальних (фахових, предметних) компетентностей:
- Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;
- Здатність приймати обґрунтовані рішення;
- Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та
узагальнювати правову та іншу значущу для правоохоронної діяльності
інформацію з різних джерел.
Окрім того здобувачі вищої освіти повинні вміти:
- Розробляти тексти та документи з питань правоохоронної діяльності,
спілкуватися українською професійною мовою; читати й розуміти фахову
іншомовну літературу, використовуючи її у соціальній і професійній сферах;
- Виявляти знання і розуміння функцій держави, форм реалізації цих функцій,
правових основ правоохоронної діяльності;

- Володіти навичками організації нагляду (контролю) за додержанням вимог
законодавства

у

сфері

правоохоронної

діяльності

та

виконання

управлінських функцій у цій сфері.
Перелік тем:
Тема 1. Загальні положення адміністративного судочинства в Україні
Тема 2. Європейські та вітчизняні стандарти адміністративної юстиції
Тема 3. Організаційні основи судоустрою
Тема 4. Адміністративна юрисдикція
Тема 5. Учасники судового процесу
Тема 6. Основні положення про докази та доказування
Тема 7. Позовне провадження
Тема 8. Загальні положення розгляду адміністративної справи
Тема 9. Основні аспекти розгляду окремих категорій адміністративних справ
Тема 10. Особливості касаційного провадження

інших

