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ТЕМА 1. Тема 1. Поняття, юридична природа та загальні положення 

про адміністративно-процесуальний документ 
 

Практичне заняття № 1 – 2 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, функції 

процесуальних актів, обставини справи, юридичні факти, складання 

адміністративно-процесуальних документів як навчальна дисципліна, види 

процесуальних документів, класифікація адміністративно-процесуальних 

документів, адміністративно-процесуальні документи, структура 

адміністративно-процесуальних документів, зміст адміністративно-

процесуальних документів, процесуальний акт, 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 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 1:  

І. Тематика рефератів 

1. «Поняття «документ», його тлумачення згідно з положеннями 

чинного законодавства». 

2. «Класифікація процесуальних документів».  



 

 

4 

 

3. «Предмет адміністративного процесуального права». 

4. «Публічний та приватний аспекти предмету адміністративного 

процесуального права». 

5. «Принципи адміністративного процесуального права». 

6. «Структура, зміст та реквізити процесуальних документів». 

7. «Юридична природа процесуальних актів у адміністративному 

провадженні». 

8. «Значення процесуальних актів у адміністративному провадженні 

та підготовці адміністративно-процесуальних документів». 

9. «Юридична природа процесуальних актів у адміністративному 

провадженні». 

10. «Значення процесуальних актів у адміністративному провадженні 

та підготовці адміністративно-процесуальних документів». 

11. «Вимоги повноти процесуальних актів у адміністративному 

провадженні». 

12. «Вимоги всебічності і об’єктивності процесуальних актів у 

адміністративному провадженні». 

13. «Співвідношення понять «процесуальний етап» та «процесуальна 

дія». 

14. «Вимоги щодо складання процесуальних документів у 

адміністративному провадженні». 
 

Індивідуальні завдання до Теми 1:  
Написати доповіді та виступити на практичному занятті: 

1. «Юридичні процеси: поняття, види та їх характеристика». 

2. «Публічний інтерес адміністративного процесуального права до 

його соціальної спільності». 

3. «Адміністративно-процесуальна форма методу адміністративного 

процесуального права». 

4. «Система адміністративного процесуального права». 

5. «Зміст Загальної частини адміністративного процесуального 

права». 

6. «Зміст Особливої частини адміністративного процесуального 

права». 

7. «Значення взаємодії Загальної та Особливої частин 

адміністративного процесуального права». 

8. «Вимоги, які пред’являються до процесуальних документів у 

адміністративному провадженні правозастосовною практикою, наукою 

адміністративного процесу». 

9. «Види вимог до процесуальних документів у адміністративному 

провадженні». 

10. «Характеристика змісту  основних адміністративно-процесуальних 

документів». 

11. «Характеристика структури основних адміністративно-

процесуальних документів». 
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ТЕМА 2. Особливості та порядок складання документів, що встановлюють 
факти, обставини та інформацію, призводять до виникнення, зміни чи 

припинення адміністративно-правових відносин 
 

Практичне заняття № 2  – 6 год. 
План 

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, 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. 
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 2:  

Тематика рефератів 

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

документів, що фіксують факти, обставини та інформацію». 

2. «Види та особливості класифікації процесуальних актів». 

3. «Кодифікація адміністративного процедурного права в Україні. 

Законодавчі ініціативи». 

4. «Порядок виникнення, зміни та припинення адміністративно- правових 

правовідносин». 

5. «Акт як адміністративно-процесуальний документ». 

6. «Вимога як адміністративно-процесуальний документ». 

7. «як адміністративно-процесуального документу» 

8. «Поняття та види актів». 

9. «Зміст вимоги як адміністративно-процесуального документу». 

10.«Особливості складання протоколу процесуальних дій». 
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11.«Поняття та види протоколу». 

12.«Загальна характеристика протоколу». 

13.«Особливості складання протоколу процесуальних дій». 

14.«Рапорт: поняття та особливості оформлення». 

15.«Пояснення: поняття та особливості оформлення». 

16. «Основні вимоги оформлення повідомлення». 

17.«Поняття, види, загальні ознаки та правові основи провадження за 

зверненнями громадян». 

18.«Петиція як особливий вид звернення громадян». 

19.«Скарга: поняття та особливості». 

20. «Види звернень». 

21.«Інформаційний запит щодо доступу до публічної інформації». 

22.«Особливості отримання відповіді на інформаційний запит». 

23.«Структурні частини та реквізити інформаційного запиту». 

24.«Доступ до публічної інформації». 

25.«Поняття та правові основи надання доступу громадянам до публічної 

інформації». 

26.«Запити на отримання публічно інформації: особливості та 

застосування». 
 
Індивідуальні завдання до Теми 2:  

Написати доповіді та виступити на практичному занятті: 

1. Поняття та сутність адміністративно-процесуальних документів, що 

фіксують факти, обставини та інформацію. 

2. Зміст адміністративно-процесуальних документів, що фіксують 

факти, обставини та інформацію. 

3. Форма адміністративно-процесуальних документів, що фіксують 

факти, обставини та інформацію. 

4. Види адміністративно-процесуальних документів, що фіксують 

факти, обставини та інформацію. 

5. «Поняття та види вимог». 

6. «Види актів». 

7. «Структурні частини та реквізити акту». 

8. «Структурні частини та реквізити вимоги». 

9.  «Структурні частини та реквізити протоколу». 

10. «Види протоколу». 

11. «Особливості протоколів процесуальних дій». 

12. «Вимоги оформлення повідомлення». 

13. «Особливості складання рапорту». 

14. «Особливості складання пояснення». 

15. «Структура звернення». 

16. «Структурні частини та реквізити петиції». 

17.  «Особливості петиції». 

18.   «Особливості отримання відповіді на інформаційний запит». 
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19. «Види доступу до публічної інформації». 

20. «Реквізити інформаційного запиту». 

21. «Особливості складання інформаційного запиту». 
 
 
ТЕМА 3. Особливості та порядок складання документів, що встановлюють 

факти, обставини та інформацію, призводять до виникнення, зміни чи 
припинення адміністративно-правових відносин 

 
Практичне заняття  – 6 год. 

 

Практичне заняття 1 Тема 3. Визначення юрисдикції 

адміністративної справи. Визначення підсудності адміністративної справи 
 

Самостійне опрацювання 
1. Поняття юрисдикції адміністративних судів з вирішення 

адміністративних справ. 

2. Категорії спорів, які належать до справ адміністративної 

юрисдикції. 

3. Категорії спорів, які не належать до справ адміністративної 

юрисдикції. 

4. Поняття підсудності адміністративних справ. 

5. Юридичні ознаки та властивості визначення підсудності.  

6. Предметна підсудність адміністративних справ. 

7. Визначення територіальної та інстанційної підсудності 

адміністративної справи. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:   

юрисдикція адміністративних судів, вирішення адміністративних 

справ,поняття спору в адміністративному провадженні, адміністративна 

справа, види юрисдикцій, підсудність,територіальна підсудність, інстанційна 

підсудність, предметна підсудність, адміністративна справа. 
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 3:  

І. Тематика рефератів 

1. «Аналіз ППВСУ №8 від 20.05.2013 р. Про окремі питання 

юрисдикції адміністративних судів». 

2.  «Адміністративна юрисдикція: поняття та особливості». 

3.  «Юридичні ознаки визначення адміністративної юрисдикції». 

4.  «Категорії спорів, які належать до справ адміністративної 

юрисдикції». 

5.  «Категорії спорів, які не належать до справ адміністративної 

юрисдикції». 

6. «Правила предметної, територіальної та інстанційної підсудності». 

7. «Підсудність кількох пов’язаних вимог». 

8. «Юридичні ознаки та властивості визначення підсудності». 
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9. «Особливості визначення підсудності». 

10. «Виключна підсудність справ адміністративної юрисдикції». 

11. «Поняття та ознаки підсудності адміністративних справ». 
 

Індивідуальні завдання до Теми 3:  
Написати доповіді та виступити на практичному занятті: 

1. «Компетенція адміністративних судів щодо вирішення 

адміністративних справ». 

2. «Розмежування згідно Кодексу адміністративного судочинства 

підсудності справ адміністративної юрисдикції». 

3. «Категорії спорів, які належать до справ адміністративної 

юрисдикції». 

4. «Особливості адміністративної юрисдикції». 

5. «Визначення територіальної підсудності адміністративної справи». 

6. «Визначення інстанційної підсудності адміністративної справи». 

7. «Визначення предметної підсудності адміністративної справи». 

8. «Виключна підсудність справ адміністративної юрисдикції». 
 
 

Практичне заняття 2 Тема 3.Складання судових викликів та 

повідомлень. Фіксування судового процесу 

 
Самостійне опрацювання 

1. Судові виклики та повідомлення, їх види та порядок здійснення.  

2. Зміст повістки. 

3. Фіксування адміністративного процесу. Журнал судового засідання. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: судові 

виклики,  повідомлення, повістка, види судових повідомлень, зміст повістки, 

зміст повідомлення, фіксування, журнал судового засідання, порядок 

здійснення судових викликів, вручення повістки, відтворення технічного запису 

судового засідання,звукозаписувальний технічний засіб. 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 3:  
Тематика рефератів 

1. «Здійснення судових викликів та повідомлень». 

2. «Поняття та зміст повістки». 

3. «Фіксування судового процесу технічними засобами». 

4. «Ведення журналу судового засідання». 

 
Індивідуальні завдання до Теми 3:  

Написати доповіді та виступити на практичному занятті: 

1. «Відтворення та роздрукування технічного запису судового 

засідання». 

2. «Складання повістки».. 
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3. «Поняття та зміст повістки-повідомлення». 

4. «Фіксування судового процесу». 

 

 

Практичне заняття 3 Тема 3. Звернення до адміністративного суду 

 

Практичне заняття – 2 год. 

 

1. Адміністративний позов. Види позовів. 

2. Право на позов. 

3. Строки звернення до суду з адміністративним позовом. 

4. Судовий збір 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:   

позов, адміністративний позов, види адміністративного позову,право на позов, 

форма адміністративного позову, зміст адміністративного позову, вимоги до 

позовної заяви, позовна заява, судовий збір, строки звернення до суду з 

адміністративним позовом, адміністративна справа. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 3:  

Тематика рефератів 

1. «Адміністративний позов». 

2. «Строк звернення з позовом до адміністративного суду. 

Обчислення процесуального строку». 

3. «Види позовів». 

4. «Право на звернення». 

5. «Пред’явлення адміністративного позову». 

6. «Забезпечення адміністративного позову». 

 
Індивідуальні завдання до Теми 3:  
Написати доповіді та виступити на практичному занятті: 

1. «Судовий збір». 

2. «Строк звернення з позовом до адміністративного суду та наслідки 

його пропущення». 

3. «Поновлення процесуальних строків». 

4. «Право на звернення до адміністративного суду». 

 

 

Практичне заняття 4 Тема 3. Адміністративний позов: форма, зміст 

та його написання. Відкриття провадження у справі 

 
Самостійне опрацювання 

 

1. Мистецтво формулювання позовних вимог. 

2. Вимоги до позовної заяви. 
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3. Відкриття провадження у справі на підставі позовної заяви. 

4. Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви. 

5. Відмова у відкритті провадження в адміністративній справі. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:   

вимоги до позовної заяви, позовна заява, реквізити форма адміністративного 

позову, зміст адміністративного позову,клопотання, електронна позовна 

заява,адміністративний суд, позивач, обставини, предмет спору, відповідач, 

обґрунтування позовних вимог, провадження, відкриття провадження, ухвала 

про відкриття провадження, суддя, колегія суддів, адміністративне 

судочинство, строк розгляду позовної заяви, ухвала про повернення позовної 

заяви, ухвала про залишення позовної заяви без руху, залишення позовної заяви 

без руху, відмова у відкритті провадження, позивач, відповідач, третя особа, 

повернення позовної заяви. 

 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 3:  

Тематика рефератів 

1. «Поняття та особливості адміністративного позову». 

2. «Форма і зміст адміністративного позову». 

3. «Позовна заява: поняття та вимоги до її оформлення». 

4. «Мистецтво формулювання позовних вимог». 

5. «Відкриття провадження у справі». 

6. «Залишення позовної заяви без руху. Повернення позовної заяви» 

7. «Відмова у відкритті провадження в адміністративній справі». 

 

Індивідуальні завдання до Теми 3:  

1. «Вимоги до позовної заяви». 

2. «Зміст адміністративного позову». 

3. «Вимоги, які можуть міститися в адміністративному позові». 

4. «Наслідки відмови у відкритті провадження». 

5. «Випадки повернення позовної заяви». 

6. «Позовна заява». 

7. «Випадки залишення позовної заяви без руху». 
 

 

Практичне заняття 5 Тема 3.Поняття та види рішення суду. Рішення 

суду під час розгляду справи по суті 

 

Практичне заняття – 2 год. 

 

1. Види судових рішень.  

2. Структура та зміст судового рішення.  

3. Реквізити судового рішення.  

4. Ухвали суду. 

5. Постанови суду. 
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6. Процесуальні документи, що складаються під час розгляду справи у 

суді. 

7. Резолютивна частина рішення суду 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:   

види судових рішень, судове рішення, структура судового рішення, зміст 

судового рішення, законність судового рішення, реквізити судового рішення, 

обґрунтованість судового рішення, постанова, ухвала, зміст постанови,зміст 

ухвали, повноваження суду при вирішенні справи, законність судових рішень, 

постанова, ухвала, види постанов, види ухвал, зміст постанов, зміст ухвал, 

резолютивна частина рішення суду, вступна частина рішення суду, описова 

частина рішення суду, мотивувальна частина рішення суду, додаткове судове 

рішення, окрема ухвала, процесуальний документ. 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 3:  
Тематика рефератів 

1. «Поняття та ознаки рішення суду». 

2. «Види судових рішень». 

3. «Порядок ухвалення судових рішень». 

4. «Структура та зміст судового рішення». 

5. «Постанова, як вид судового рішення». 

6. «Ухвала як вид судового рішення». 

7.  «Процесуальні документи, що складаються під час розгляду справи 

у суді». 

8. «Повноваження суду при вирішенні справи». 

 

Індивідуальні завдання до Теми 3:  

Написати доповіді та виступити на практичному занятті: 

1. «Законність і обґрунтованість судових рішень». 

2. «Форма судових рішень». 

3. «Реквізити судового рішення».  

4. «Питання, які вирішує суд при прийнятті постанови». 

5. «Резолютивна частина рішення суду». 

6. «Зміст постанови». 

7. «Зміст ухвали». 

8. «Окремі ухвали суду». 
 

Практичне заняття 6 Тема 3.Складання документів щодо 

апеляційного та касаційного оскарження рішень суду 

 

Практичне заняття – 2 год. 

 

1. Складання документів щодо апеляційне оскарження рішень суду. 

2. Складання документів щодо касаційного оскарження рішень суду. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:   
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апеляція, касація, апеляційна скарга, касаційна скарга, суд апеляційної 

інстанції, апеляційне оскарження, вимоги до апеляційної скарги, вимоги до 

касаційної скарги, рішення суду, ухвала, постанова, Вищий адміністративний 

суд України, касаційне оскарження рішення суду, заперечення. 
 

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 Дніпровської 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? 

 

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. 
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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. 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 3:  
Тематика рефератів 

1. «Оскарження судових рішень» . 

2. «Апеляційне оскарження». 

3. «Касаційне оскарження». 

4. «Апеляційна скарга: поняття та вимоги до її оформлення» . 

5. «Касаційна скарга: поняття та вимоги до її оформлення». 

6. «Повноваження суду апеляційної інстанції». 

7. «Повноваження суду касаційної інстанції». 

 

Індивідуальні завдання до Теми 3:  

Написати доповіді та виступити на практичному занятті: 

1. «Підготовка справи до апеляційного розгляду». 

2. «Межі перегляду судом апеляційної інстанції». 

3. «Апеляційний розгляд справи в порядку письмово провадження». 

4. «Касаційна скарга». 

5. «Касаційний розгляд справи в порядку письмово провадження». 

6. «Межі перегляду судом касаційної інстанції». 

7. «Вимоги до апеляційної скарги». 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Поняття адміністративно-процесуального акту. 

2. Визначення адміністративно-процесуального документу. 

3. Види адміністративно-процесуальних документів. 

4. Законність процесуального рішення. 

5. Обґрунтованість процесуального рішення. 

6. Вмотивованість процесуального рішення. 

7. Структурні частини пояснення. Реквізити пояснення 

8. Структурні частини постанови. Реквізити постанови. 

9. Структурні частини протоколу. Реквізити протоколу. 

10. Структурні частини клопотання. 

11. Форми здійснення адміністративного провадження. 

12. Структурні частини рапорту. 

13. Протокол про адміністративне правопорушення. 

14. Звернення громадян. Поняття та види звернень. 

15.  Структурні частини та реквізити звернення.  

16. Письмові та усні звернення громадян. 

17. Петиція як вид звернення громадян. 

18.  Скарга як вид звернення громадян.  

19. Інформаційний запит як форма доступу до публічної інформації.  

20. Структурні частини документу. Реквізити документу. 

21. Структурні частини адміністративного позову. 

22. Форма та зміст адміністративного позову. 
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23. Вимоги до складання позовної заяви. 

24. Відкриття провадження в адміністративній справі за позовною заявою. 

25. Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви. 

26.  Відмова у відкритті провадження у справі. 

27. Порядок ухвалення судових рішень, їх форма. 

28. Структурні частини постанови адміністративного суду. Зміст 

постанови. 

29. Питання, які вирішує суд при прийнятті постанови. 

30. Реквізити постанови адміністративного суду.  

31. Структурні частини ухвали адміністративного суду. Зміст ухвали. 

32. Окремі ухвали суду. 

33. Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому 

рішенні. Додаткове судове рішення. 

34. Вимоги до апеляційної скарги. 

35. Вимоги до касаційної скарги 

 
 


