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СИЛАБУС 

Адміністративний процес 
(назва освітньої компоненти (дисципліни) 

1) Шифр за освітньою програмою: ОК17 

2) Навчальний рік: 2021-2022 

3) Освітній рівень: бакалавр 

4) Форма навчання: денна, заочна, дуальна, дистанційна, змішана 

5) Галузь знань: 08 ПРАВО 

6) Спеціальність, назва освітньої програми: 081 «Право», ОПП «Будівельне та містобудівне право» 

8) Статус освітньої компоненти: обов’язкова  

9) Семестр: ІV 

11) Контактні дані викладача:  

Доцент, к.ю.н. Кулеба Олена Михайлівна.  Ауд. 431 Центрального корпусу КНУБА 

Контакти: 044-241-5566; E-mail: kuleba.om@knuba.edu.ua       

Проф., д.ю.н. Карпунцов В.В. 

E-mail: karpuntsov.vv@knuba.edu.ua 

Профіль на сайті КНУБА: http://www.knuba.edu.ua/?page_id=47977. 
12) Мова викладання: українська 

 

13) Пререквізити: «Теорія держави і права», «Адміністративне право» 

 

14) Мета курсу: надання студентам комплексу необхідних знань, що стосуються поняття та змісту 

адміністративного процесу, його принципів, структури та основних напрямків розвитку адміністративно-

юрисдикційного процесу, адміністративно-процедурної діяльності та адміністративного судочинства. 

 

 

15) Результати навчання: 

№ Програмний результат навчання  
Метод перевірки 

навчального ефекту 

Форма 

проведення 

занять 

Посилання на 

програмні 

компетентності 

1. ПРН2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у 

контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання. 

Обговорення під час 

занять, тематичне 

дослідження, 

контрольна робота, 

есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК1 

ЗК2 

ЗК3 

ЗК4 

ЗК8 

СК7 

СК8 

СК11 

СК12 

СК13 

ДСК1 
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2. ПРН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, 

аналізуючи відому проблему. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК1 

ЗК2 

ЗК4 

ЗК8 

СК7 

СК8 

СК13 

3. ПРН8. Використовувати різноманітні 

інформаційні джерела для повного і всебічного 

встановлення певних обставин. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК1 

ЗК3 

ЗК4 

ЗК6 

ЗК9 

СК7 

СК8 

СК11 

СК12 

СК13 

4. ПРН12. Доносити до респондента матеріал з 

певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК1 

ЗК3 

ЗК4 

ЗК8 

СК7 

СК8 

СК12 

5 ПРН21. Застосовувати набуті знання у різних 

правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК3 

ЗК4 

СК7 

СК8 

СК11 

СК12 

СК13 

6 ПРН22. Готувати проекти необхідних актів 

застосування права відповідно до правового 

висновку, зробленого у різних правових 

ситуаціях. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК3 

ЗК4 

ЗК7 

8. ПРН23. Надавати консультації щодо можливих 

способів захисту прав та інтересів клієнтів у  

різних правових ситуаціях. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК2 

ЗК3 

ЗК8 

ЗК9 

СК7 

СК8 

9 ДПРН1. Знати механізм нормативної санкційності 

відносно правопорушень будівельного 

законодавства та нормативів містопланування. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК2 

ЗК3 

СК7 

СК8 

СК13 

ДСК1 
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10 ДПРН2. Знати правові механізми реалізації 

владних рішень органів державної влади та 

місцевого самоврядування у сфері 

містопланування та містобудування. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК2 

ЗК3 

СК7 

СК8 

СК12 

СК13 

СК15 

ДСК1 

11 ДПРН3. Знати основи контрольно-наглядової 

діяльності компетентних органів у сфері 

будівництва. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК2 

ЗК3 

СК7 

СК8 

СК15 

ДСК1 

 
За підсумками вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: 

– зміст, ознаки і принципи адміністративного процесу, шляхи його удосконалення в світлі положень 

судової реформи в Україні; 

– основні теоретико-правові положення інститутів адміністративного  

    процесу; 

– систему і структуру чинного адміністративно-процесуального законодавства України; 

– учасників судового процесу; 

– структуру адміністративного процесу; 

– види адміністративних проваджень. 

вміти: 

– тлумачити чинне адміністративно-процесуальне законодавство, зокрема Кодекс про адміністративні 

правопорушення України, Кодекс адміністративного судочинства України під час розв’язання  правових 

ситуацій; 

– застосовувати адміністративно-процесуальні норми у правоохоронній діяльності; 

– складати окремі службові та адміністративно-процесуальні документи, приймати управлінські 

рішення. 

 
 

 

16) Структура курсу: 

Лекції, 

год. 

Практичні 

заняття, 

год. 

Лабораторні 

заняття, 

год. 

Курсовий проект/ 

курсова робота 

РГР/Контрольна 

робота 

Самостійні робота 

здобувача, 

год. 

Форма 

підсумко-

вого 

контролю 

40 40  контрольна робота - 1 40 іспит 

Сума годин: 120 

Загальна кількість кредитів ЕСТS  4 

Кількість годин (кредитів ЕСТS) аудиторного навантаження: 80(2,33) 

 
17) Зміст курсу:  

 
МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ  АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ 

Змістовий модуль 1. Основні положення та зміст адміністративного процесу 

Тема 1. Предмет, метод та джерела адміністративного процесу 

Тема 2. Юрисдикція адміністративних судів 

Тема 3. Склад суду. Відводи 

Тема 4. Учасники адміністративного процесу 

Тема 5. Докази і доказування в адміністративному процесі 

Тема 6. Судові витрати в адміністративному процесі 
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Тема 7. Процесуальні строки в адміністративному процесі 

Змістовий модуль 2. Розгляд справи в суді першої інстанції 

Тема 8. Звернення до адміністративного суду та розгляд справи по суті 

Тема 9. Особливості позовного провадження в окремих категоріях адміністративних справ 

Змістовий модуль 3. Перегляд та виконання судових рішень в адміністративному процесі 

Тема 10. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному провадженнях 

Тема 11. Процесуальні особливості виконання судових рішень в адміністративних справах 

 

Тематика контрольних робіт: 

1. Поняття, предмет, методи адміністративного процесу. 

2. Принципи адміністративного процесу. 

3. Загальна характеристика юрисдикції адміністративних судів 

4. Поняття, склад та класифікація учасників адміністративного процесу. 

5. Сторони в адміністративному процесі, їх права та обов’язки.  

6. Поняття адміністративно-процесуального доказування 

7. Джерела доказів у адміністративному процесі 

8. Дослідження та оцінка доказів у адміністративному процесі 

9. Класифікація доказів в адміністративному процесі 

10. Процесуальні строки в адміністративному процесі 

11. Поняття та склад судових витрат в адміністративному процесі 

12. Судовий збір в адміністративному процесі 

13. Розподіл судових витрат в адміністративному процесі 

14. Заходи процесуального примусу 

15. Поняття та види заходів процесуального примусу 

16. Підготовче провадження в адміністративному процесі 

17. Врегулювання спору за участю судді 

18. Розгляд справи по суті в адміністративному процесі 

19. Судові рішення в адміністративному процесі 

20. Розгляд справ за правилами спрощеного позовного провадження 

21. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів 

виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших 

суб’єктів владних повноважень 

22. Особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради 

України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

23. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про примусове відчуження 

земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності. 

24. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих 

комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій 

25. Особливості провадження у справах щодо уточнення списку виборців 

26. Особливості провадження у справах, пов’язаних із виборами Президента України 

27. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування про встановлення обмеження щодо реалізації права на свободу мирних 

зібрань 

28. Особливості провадження у справах щодо гарантованого забезпечення потреб оборони 

29. Особливості провадження у справах за зверненням податкових та митних органів 

30. Особливості провадження у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата 

України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності 

31. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності 

32. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності органу державної 

виконавчої служби, приватного виконавця 

33. Особливості провадження у зразковій справі 

34. Особливості провадження у типовій справі 

35. Загальна характеристика апеляційних та касаційних розглядів. 

36. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах. 

37. Судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративних справах 

 

Індивідуальне завдання підлягає захисту студентом на заняттях, які призначаються додатково. 

Індивідуальне завдання може бути виконане у різних формах. Студенти можуть зробити його у вигляді 

реферату. Реферат повинен мати обсяг 18-24 сторінок А4 тексту (кегль Times New Roman, шрифт 14, інтервал 
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1,5), включати план, структуру основної частини тексту відповідно до плану, висновки і список літератури, 

складений відповідно до ДСТУ 8302:2015. Водночас індивідуальне завдання може бути виконане в інших формах, 

наприклад, у вигляді презентації у форматі Power Point. В цьому разі обсяг роботи визначається індивідуально – 

залежно від теми. 

Література, що рекомендується для виконання індивідуального завдання, наведена, а в електронному 

вигляді вона розміщена на Освітньому сайті КНУБА, на сторінці кафедри політичних наук і права. 

Як виконання індивідуального завдання за рішенням викладача може бути зарахована участь студента у 

міжнародній або всеукраїнській науково-практичній конференції з публікацією у матеріалах конференції тез на 

одну з тем, дотичних до змісту дисципліни, або публікація статті на одну з таких тем в інших наукових виданнях. 

Текст індивідуального завдання подається викладачу не пізніше, ніж за 2 тижні до закінчення семестру. 

Заняття із захисту індивідуальних завдань призначаються не пізніше, ніж за 1 тиждень до закінчення семестру. 

Викладач має право вимагати доопрацювання індивідуального завдання, якщо воно не відповідає вимогам. 

 

Питання підсумкового контроля: 

1. Поняття, предмет, методи адміністративного процесу. 

2. Принципи адміністративного процесу. 

3. Загальна характеристика принципу верховенство права 

4. Загальна характеристика принципу рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом 

5. Загальна характеристика принципу гласності і відкритості судового процесу та його повне фіксування 

технічними засобами 

6. Загальна характеристика принципу змагальності сторін, диспозитивність та офіційне з’ясування всіх 

обставин у справі 

7. Принцип обов’язковості судового рішення 

8. Принцип забезпечення права на апеляційний перегляд справи 

9. Загальна характеристика принципу забезпечення права на касаційне оскарження судового рішення у 

випадках, визначених законом 

10. Загальна характеристика принципу розумності строків розгляду справи судом 

11. Принцип неприпустимості зловживання процесуальними правами 

12. Джерела адміністративного процесу. 

13. Адміністративний процес як галузь права, галузь законодавства, галузь юридичної науки, навчальна 

дисципліна. 

14. Загальна характеристика юрисдикції адміністративних судів 

15. Предметна юрисдикція. 

16. Інстанційна юрисдикція. 

17. Територіальна юрисдикція (підсудність) 

18. Поняття, склад та класифікація учасників адміністративного процесу. 

19. Сторони в адміністративному процесі, їх права та обов’язки.  

20. Треті особи в адміністративному процесі.  

21. Представництво в адміністративному процесі 

22. Інші учасники адміністративного процесу (помічник судді, секретар судового засідання, свідок, експерт, 

експерт з питань права, спеціаліст та ін.) 

23. Поняття адміністративно-процесуального доказування 

24. Джерела доказів у адміністративному процесі 

25. Дослідження та оцінка доказів у адміністративному процесі 

26. Класифікація доказів в адміністративному процесі 

27. Письмові докази як засоби доказування в адміністративному процесі 

28. Речові докази як засоби доказування в адміністративному процесі 

29. Електронні докази як засоби доказування в адміністративному процесі 

30. Висновки експертів як засоби доказування в адміністративному процесі 

31. Показання свідків як засоби доказування в адміністративному процесі 

32. Забезпечення доказів та адміністративних проваджень 

33. Процесуальні строки в адміністративному процесі 

34. Обчислення процесуального строку 

35. Поновлення та продовження процесуальних строків 

36. Строк звернення до адміністративного суду 

37. Наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду 

38. Поняття та склад судових витрат в адміністративному процесі 

39. Судовий збір в адміністративному процесі 

40. Ставки судового збору в адміністративному процесі 

41. Порядок сплати судового збору 
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42. Повернення судового збору 

43. Витрати на професійну правничу допомогу 

44. Витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертиз 

45. Витрати, пов’язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, 

забезпеченням доказів, вчиненням інших процесуальних дій, підготовкою справи до розгляду 

46. Розподіл судових витрат в адміністративному процесі 

47. Заходи процесуального примусу 

48. Поняття та види заходів процесуального примусу 

49. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом 

50. Заяви по суті справи в адміністративному процесі 

51. Заяви з процесуальних питань в адміністративному процесі 

52. Підготовче провадження в адміністративному процесі 

53. Врегулювання спору за участю судді 

54. Розгляд справи по суті в адміністративному процесі 

55. Судові рішення в адміністративному процесі 

56. Розгляд справ за правилами спрощеного позовного провадження 

57. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої 

влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів 

владних повноважень 

58. Особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, 

Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

59. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про примусове відчуження земельної 

ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності. 

60. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, 

комісій з референдуму, членів цих комісій 

61. Особливості провадження у справах щодо уточнення списку виборців 

62. Особливості провадження у справах, пов’язаних із виборами Президента України 

63. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування про встановлення обмеження щодо реалізації права на свободу мирних зібрань 

64. Особливості провадження у справах щодо гарантованого забезпечення потреб оборони 

65. Особливості провадження у справах за зверненням податкових та митних органів 

66. Особливості провадження у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України 

в разі невиконання ним вимог щодо несумісності 

67. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень 

щодо притягнення до адміністративної відповідальності 

68. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності органу державної виконавчої 

служби, приватного виконавця 

69. Особливості провадження у зразковій справі 

70. Особливості провадження у типовій справі 

71. Апеляційне провадження 

72. Форма та зміст апеляційної скарги в адміністративному процесі 

73. Відкриття апеляційного провадження 

74. Відмова у відкритті апеляційного провадження 

75. Апеляційний розгляд 

76. Судові рішення суду апеляційної інстанції 

77. Загальна характеристика касаційного провадження 

78. Форма і зміст касаційної скарги 

79. Відкриття касаційного провадження 

80. Відмова у відкритті касаційного провадження 

81. Касаційний розгляд 

82. Підстави для передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду 

83. Порядок передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду 

84. Зміст постанови суду касаційної інстанції 

85. Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення 

касаційного розгляду справи 

86. Судові рішення, які виконуються негайно 

87. Звернення судових рішень в адміністративних справах до виконання 

88. Виправлення помилки у виконавчому документі та визнання його таким, що не підлягає виконанню 

89. Поворот виконання судових рішень 

90. Судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративних справах 
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Київський національний університет 

будівництва і архітектури 

Кафедра політичних наук і права 

 

081 «Право» 

«Будівельне та 
містобудівне право»  

Сторінка 1 з 4 

21) Умови допуску до підсумкового контролю: 

1. Консультації з дисципліни проводяться керівником курсу щотижнево у четвер о 15:20 в ауд. 432 

Центрального корпусу КНУБА.  

2. Студенту, який має підсумкову оцінку за дисципліну від 35 до 59 балів, призначається додаткова сесія. 

3. Студент, який не здав та/або не захистив індивідуальне завдання, не допускається до складання заліку. В 

цьому разі він повинен виконати та захистити індивідуальне завдання в період між основною та додатковою 

сесіями. 

6. Студент має право на оскарження результатів контроля (апеляцію). Правила подання та розгляду апеляції 

визначені внутрішніми документами КНУБА, які розміщені на сайті КНУБА та зміст яких доводиться до 

студентів на початку вивчення дисципліни. 
22) Політика щодо академічної доброчесності: 

1. Списування під час тестування, які проводяться у письмовій формі, заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів). У разі виявлення фактів списування з боку студента він отримує інше завдання. У разі 

повторного виявлення призначається додаткове заняття для проходження тестування. 

2. Тексти індивідуальних завдань (в т.ч. у разі, коли вони виконуються у формі презентацій або в інших 

формах) перевіряються на плагіат. Для цілей захисту індивідуального завдання оригінальність тексту має 

складати не менше 70%. Виключення становлять випадки зарахування публікацій студентів у матеріалах 

наукових конференціях та інших наукових збірників, які вже пройшли перевірку на плагіат. 
23) Посилання на сторінку електронного навчально-методичного комплексу дисципліни: 

http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2917 

 


