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 Теми практичних занять 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ТА ЗАГАЛЬНІ 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ 

ДОКУМЕНТ 

Практичне заняття – 6 год. 

План 

 

1. Юридична природа процесуальних актів у адміністративному 

провадженні. Письмова форма процесуальних документів у 

адміністративному провадженні.  

2. Значення процесуальних актів у адміністративному провадженні 

та підготовці адміністративно-процесуальних документів.  

3. Функції процесуальних актів у адміністративному провадженні: 

загальні та спеціальні.  

4. Поняття, види та класифікація адміністративно-процесуальних 

документів.  

5. Поняття, види вимог до процесуальних актів у адміністративному 

провадженні. Вимоги повноти, всебічності і об’єктивності процесуальних 

актів у адміністративному провадженні.  

6. Вимоги, які пред’являються до процесуальних актів у 

адміністративному провадженні правозастосовною практикою, наукою 

адміністративного процесу.  

7. Характеристика змісту та структури основних адміністративно-

процесуальних документів. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  
юридична природа процесуальних актів, письмова форма, види 

процесуальних документів, класифікація адміністративно-процесуальних 

документів, функції процесуальних, вимоги до процесуальних документів, 

обставини справи, юридичні факти, складання адміністративно-

процесуальних документів як навчальна дисципліна. 

 

Скласти схеми (алгоритми): 

 

 Структура адміністративно – процесуального документа  

 Написання та складення протоколу процесуальної дії 

 Види звернень 

 Етапи підготовки адміністративно – процесуального 

документа 

 



 4 

 

Дайте визначення таких понять: 

 

документ; класифікація процесуальних документів; адміністративно-

процесуальний документ; форма адміністративно-процесуального документа, 

порядок оформлення процесуальних документів; процесуальний документ; 

імперативний акт; юридичний факт; класифікація адміністративно-

процесуальних документів; функції процесуальних; вимоги до 

процесуальних документів; склад реквізитів процесуального документа; 

адміністративний процес; адміністративне судочинство; справа 

адміністративної юрисдикції. 

 

 

Рекомендована література до Теми 1: [2.1, 2.2,  2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 

2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 

2.23]. 

 



 5 

ТЕМА 2. ОСОБЛИВОСТІ ТА ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ 

ДОКУМЕНТІВ, ЩО ВСТАНОВЛЮЮТЬ ФАКТИ, ОБСТАВИНИ ТА 

ІНФОРМАЦІЮ, ПРИЗВОДЯТЬ ДО ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ ЧИ 

ПРИПИНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН 

 

Практичне заняття – 18 годин 

 

1. Поняття, сутність, зміст і форма адміністративно-процесуальних 

актів що фіксують факти, обставини та інформацію.  

2. Акт. Структурні частини документу.  

3. Протокол. Структурні частини документу. 

4. Вимога. Структурні частини документу. 

5. Реквізити протоколу, акту та вимоги.  

6. Види процесуальних актів.  

7. Протоколи процесуальних дій. Рапорт. Пояснення. 

Повідомлення.  

8. Заява. Звернення. Скарга. Інформаційний запит. Петиція. 

9. Позовна заява. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:   
форми адміністративно-процесуальних актів, акт, протокол, вимога, 

структура документа, реквізити протоколу, види процесуальних актів, 

рапорт, пояснення, повідомлення, заява, звернення, скарга, інформаційний 

запит, петиція, адміністративний позов. 

 

Скласти проекти: 

 

1. заяви (дозвільна система);  

2. акту (фіксування правопорушення); 

3. протоколу (огляду речей);  

4. звернення щодо надання відповіді; 

5.  скарги на бездіяльність посадових осіб; 

6. Запиту на надання публічної інформації; 

7.  адміністративного позову щодо поновлення на посаді державного 

службовця 

 

Дайте визначення таких понять: 

 

 форма адміністративно-процесуального акту, адміністративно-

процесуальні відносини, акт, протокол, вимога, структура документа, 

реквізити протоколу, види процесуальних актів, рапорт, пояснення, 

повідомлення, заява, звернення, скарга, адміністративний позов, інформація, 

запит на інформацію, петиція, акт звернення, процесуальна дія. 

 

Скласти схеми(алгоритми): 
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 Подання звернень та отримання відповіді на нього; 

 Послідовність дій щодо складення акту, протоколу та вимоги 

їх  змісту; 

 Складення протоколу процесуальної дії; 

 Складення, подання та отримання відповіді на інформаційний 

запит; 

 Складення позовної заяви, дотримання вимог. 

 

Практичні завдання (вирішіть задачі з посиланнями на 

нормативно – правові акти ) 

 

Фабула 1. 73-річний пенсіонер Іванов Петро Миколайович звернувся 

до адміністративного суду зі скаргою на рішення територіального органу 

Пенсійного фонду України про відмову у збільшенні розміру пенсії. У скарзі 

пенсіонер виклав усі відомості, які вимагає КАСУ для позовної заяви. Але 

адміністративний суд залишив скаргу без руху і направив її для усунення 

недоліків у зв'язку з тим, що формою звернення до адміністративного суду 

повинна бути позовна заява, а не скарга. 

Складіть проект позовної заяви на рішення територіального органу 

Пенсійного фонду України про відмову у збільшенні розміру пенсії? 

Як повинен усунути недоліки позову пенсіонер? 

 

Фабула 2. Колишній головний спеціаліст виконавчого комітету міської 

ради Петров звернулася до окружного адміністративного суду з позовною 

заявою про стягнення з виконкому заробітної плати у розмірі 3120 гривень за 

останні три місяці перед її звільненням, упродовж яких вона зарплату не 

отримувала. Суд відмовив у відкритті провадження у зв'язку з тим, що таку 

заяву не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства, 

оскільки Петров уже не перебуває на публічній службі, а заявлені нею 

вимоги є вимогами, що випливають з трудових правовідносин. 

До якого суду належало звернутися Петров ? 

Складіть проект позовної заяви згідно з умов задачі ? 

 

Фабула 3. Голова Дніпропетровської районної державної адміністрації 

своїм розпорядженням відмінив рішення Волоської сільської ради про 

виділення земельної ділянки гр. Івановій Надії Петрівні для будівництва та 

обслуговування житлового будинку площею 0,14 га. 

Складіть проект позовної заяви щодо оскарження розпорядження 

голови Дніпропетровської районної державної адміністрації. 

Який суд повинен розглядати цю справу? 
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Фабула 4. Під час перевірки пологового будинку державною 

санітарно-епідеміологічною службою було виявлено ряд порушень 

санітарно-гігієнічних норм та правил. Головний лікар полового будинку 

Випивако Никифор Іванович був притягнутий до відповідальності у вигляді 

основного стягнення – штрафу (у розмірі семи неоподаткованих мінімумів 

доходів громадян). А також винесено рішення про встановлення порушень 

під час перевірки. 

До якого суду повинен звертатись представник пологового будинку, 

щоб оскаржити рішення державної санітарно-епідеміологічної служби? 

Представник оскаржив притягнення його довірителя до 

відповідальності та винесене рішення, мотивуючи недоцільність таких дій 

тим, що порушення мали незначний характер та не призвели до настання 

шкідливих наслідків. 

Складіть проекти скарг, заяв на рішення органу публічної влади, які 

були винесені за наслідками перевірки пологового будинку. 

 

 

Рекомендована література до Теми 2: [2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 

2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23 1.1, 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 

1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 

1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41]. 
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ТЕМА 3. ОСОБЛИВОСТІ ТА ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ДОКУ-

МЕНТІВ У ВИГЛЯДІ РІШЕНЬ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Практичне заняття – 10 години 

 

1. Види судових рішень.  

2. Структура та зміст судового рішення. Реквізити судового рішення.  

3. Суть, зміст і форма процесуальних рішень під час розгляду справи 

судом.  

4. Ухвали суду, постанови суду, процесуальні документи, що 

складаються у письмовому провадженні та за результатом розгляду подання.  

5. Процедурні рішення органів державної влади та місцевого 

самоврядування.  

6. Загальні засади оскарження рішень органів державної влади 

(адміністративне та судове оскарження). 

 

Скласти проекти: 

 

клопотань під час розгляду справи по суті щодо явки сторін; 

клопотання про відвід судді; 

клопотання про витребування доказів; 

заяви про видачу судового рішення; 

заяви про забезпечення позову; 

рішення суду про скасування податкового повідомлення-рішення. 

 

Дайте визначення таких понять: 

 

Рішення суду, види судових рішень, структура та зміст судового 

рішення, реквізити судового рішення, суть, зміст і форма процесуальних 

рішень суду у окремих категоріях справ, ухвали суду, ухвала про 

забезпечення позову, ухвала про витребування доказів, ухвала про 

забезпечення доказів, ухвала про відвід судді, ухвал про направлення справи 

на експертизу, постанови суду, процесуальні документи, скорочене 

провадження, податкове подання, окремі категорії судових проваджень, 

рішення органів державної влади. 

 

Скласти схеми (алгоритми): 

 

 Складення тексту ухвали суду. 

 Складення тексту постанови суду. 

 Складення, подачі за застосування клопотань у судовому 

процесі. 
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 Послідовність та наслідки залишення без руху позовної заяви. 

 Послідовність та наслідки відмови у відкритті позовної заяви. 

 

 

Рекомендована література до Теми 3: [2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 

2.9, 2.12, 2.13, 2.14, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 

1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.24, 1.25, 1.26, 1.28, 1.29, 

1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.37, 1.38, 1.39, 1.41]. 
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Критерії оцінювання 

Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів (слухачів) на семінарських та практичних заняттях 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Студент, слухач демонструє теоретичні знання з конкретної теми на 

високому понятійному та фундаментальному рівні, переконливо 

доводить наявність сформованих необхідних практичних навичок та 

вмінь; один із обраних видів навчальних завдань, передбачених планом 

заняття, виконано якісно і в повному обсязі. Під час заняття 

продемонстровано цілеспрямовану активність та бажання приймати 

участь у наукових дискусіях, виконувати запропоновані викладачем 

додаткові завдання. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 

практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних 

питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та 

правозастосовної практики. Враховуються підготовлені реферати, 

повідомлення, виступи, творчі есе тощо. Студент вміє складати 

процесуальні документи на належному рівні. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, студентом, слухачем засвоєні у 

повному обсязі; один із обраних видів навчальних завдань, передбачених 

планом заняття, виконано на належному рівні. В основному сформовані 

необхідні практичні навички та вміння. Відповіді на теоретичні питання, 

розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 

дискусійних питань ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії 

та правозастосовної практики. Протягом навчання продемонстровано 

бажання отримувати нові знання. Під час заняття продемонстрована 

активність та ініціативність. 

3 

Студент, слухач демонструє поверхневий рівень засвоєння теоретичних 

питань, винесених на розгляд; практичні навички та вміння мають 

фрагментарний характер, потребують подальшого напрацювання та 

закріплення. Один із обраних видів навчальних завдань, передбачених 

планом заняття, виконано з не суттєвими помилками. Під час заняття 

продемонстровано помірну активність та ініціативність. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, студентом, слухачем засвоєні 

частково; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; під час 

заняття не продемонстровано належну активність та ініціативність; 

більшість навчальних завдань виконано частково, деякі з виконаних 

завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

Загальна активність на занятті була низькою. 
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1 

Студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини 

програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 

відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає 

змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 

необхідними для розв’язання професійних завдань. Під час заняття не 

проявлено ніякої активності у доповненнях до відповідей, розгляду 

дискусійних питань. 

0 Відсутність на занятті 
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правопорушень і злочинів: Навч. посібник / Кол. авт.; 

Дніпропетровськ:Дніпроп. Держ. ун-т внутр. справ, 2011. – 100 с. 

 
 

6. Інтернет-ресурси: 

 

http://www.president.gov.ua/ - Офіційний сайт Президента України; 

 

http://www.rada.gov.ua/ – Офіційний портал Верховної ради України; 

 

http://reyestr.court.gov.ua – Офіційний сайт єдиного державного реєстру 

судових рішень України"; 

 

http://www.kmu.gov.ua/ – Офіційний портал Кабінету міністрів України; 

 

http://vkksu.gov.ua/ – Офіційний сайт Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України; 

 

http://www.rada.kiev.ua/laws/pravo/all/sites.htm – перелік серверів 

державних органів на сайті Верховної Ради України; 

 

http://www.scourt.gov.ua/ – Офіційний сайт Верховного Суду України; 

 

http://www.minjust.gov.ua/ – Офіційний сайт Міністерства юстиції 

України; 

 

http://www.constcourt.gov.ua/ – Офіційний сайт Конституційного Суду 

України; 
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http://www.cvk.ukrpack.net/ – Офіційний сайт Центральної виборчої 

комісії. 

http://www.lawbook.by.ru/ - сайт “Бібліотека юриста 

 

http://www.ulf.com.ua/ - Українська правнича фундація 

 

http://www.ecle.gov.ua/ - Центр європейського і порівняльного права 

 

http://www.nplu.kiev.ua/ - Національна Парламентська бібліотека 

України 

 

http://www.nbuv.gov.ua/  Наукова бібліотека ім. В.І.Вернадського  

 

http://www.ukma.kiev.ua/ukmalib університету “Києво- Могилянська 

академія” 

     

 


