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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма обов’язкової дисципліни спеціалізації складена відповідно до
освітньої програми другого рівня вищої освіти (262 Правоохоронна діяльність
(магістр правоохоронної діяльності).
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Практикум зі складання
адміністративно-процесуальних документів» є норми адміністративного
процесуального права, які регулюють умови, вимоги і порядок оформлення
адміністративно-процесуальних документів.
Міждисциплінарні зв’язки: «Практикум зі складання адміністративнопроцесуальних документів» межує з такими юридичними дисциплінами, як:
Адміністративне право, Адміністративне право і процес; Адміністративний
процес; Адміністративна відповідальність; Адміністративне судочинство.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Загальна характеристика адміністративно-процесуальних документів, їх
особливості та види.
2.
Процесуальні
документи
у
справах
про
адміністративні
правопорушення.
3. Загальні засади складання актів-документів в адміністративних
провадженнях зі звернень громадян і щодо надання адміністративних послуг.
4. Загальна характеристика адміністративно-процесуальних документів на
стадії провадження в адміністративному суді першої інстанції та особливості їх
складання.
5. Адміністративно-процесуальні документи в апеляційному та
касаційному провадженнях та у процесі виконання рішень адміністративного
суду.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Практикум зі складання
адміністративно-процесуальних документів» є: глибоке засвоєння здобувачами
вищої освіти системи адміністративно-процесуальних документів та вимог, що
до них ставляться; розуміння ознак, особливостей та функціонального
призначення процесуальних актів-документів з адміністративних справ; вільне
орієнтування здобувача в системі адміністративного та адміністративнопроцесуального законодавства, яке регламентує умови і порядок складання
актів-документів відповідно до встановлених обставин адміністративної
справи; оволодіння методикою застосування теоретичних знань і положень
адміністративно-процесуального законодавства при вирішенні практичних
ситуацій; здобуття навичок складання адміністративно-процесуальних
документів.
1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Практикум
зі складання адміністративно-процесуальних документів» є ознайомлення з
системою адміністративно-процесуальних документів і здобуття навичок щодо
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їх оформлення під час розгляду та вирішення адміністративних справ.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні
знати:
–
поняття, характерні ознаки, функціональне призначення та особливості
адміністративно-процесуальних документів;
–
види та класифікаційний розподіл адміністративно-процесуальних
документів;
–
загальні положення про вимоги, які ставляться до адміністративнопроцесуальних актів-документів;
–
сучасну систему адміністративно-процесуальних документів у справах
про адміністративні правопорушення;
–
особливості процесуального оформлення актів-документів, які фіксують
фактичні обставини у справах про адміністративні правопорушення;
–
умови і порядок складання процесуальних документів, які забезпечують
провадження у справах про адміністративні правопорушення;
–
зміст і структуру процесуальних документів, які є формою рішення
суб'єктів адміністративно-процесуальної діяльності у справах про
адміністративні правопорушення;
–
вимоги і порядок складання актів-документів у провадженні зі звернень
громадян і щодо надання адміністративних послуг;
–
сутність і зміст процесуальних актів-документів, що приймаються у
процесі розгляду судової справи в адміністративному суді першої інстанції;
–
загальні положення про рішення адміністративного суду та вимоги, які
до них ставляться;
–
перелік і зміст адміністративно-процесуальних документів в
апеляційному та касаційному провадженнях;
–
адміністративно-процесуальні документи, які складаються під час
перегляду рішень адміністративного суду за нововиявленими або
виключними обставинами;
–
процесуальні документи у процесі виконання рішень адміністративного
суду.
вміти:
, орієнтуватися в системі адміністративного та адміністративнопроцесуального законодавства, яке регламентує умови і порядок складання
адміністративно-процесуальних документів;
, самостійно аналізувати та надавати правильну правову оцінку
встановленим обставинам справи і складати адміністративно-процесуальні
документи відповідно до отриманих фактичних даних і з урахуванням вимог,
що пред’являються до них;
, належним чином систематизувати та оформлювати матеріали
адміністративної справи;
, застосовувати сучасні методи дослідження й аналізу проблемних
питань, які виникають під час складання адміністративно-процесуальних
документів;
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, вільно оперувати поняттями і категоріями щодо адміністративнопроцесуального документа, його ознак, змісту та структури;
, організувати наукові дослідження з визначення проблемних ситуацій,
пов’язаних із складанням адміністративно-процесуальних документів.
1.4. Форма підсумкового контролю залік.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS.
1.5. Програмні компетентності:
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної дисципліни:

Інтегральна компетентність
Загальні компетентності
(ЗК)

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми у галузі професійної правничої
діяльності або у процесі навчання, що передбачає глибоке
переосмислення наявних та створення нових цілісних
знань та/або професійної практики
Знання та розуміння предметної області та
ЗК-3
розуміння професійної діяльності
Здатність вчитися і оволодівати сучасними
ЗК - 7
знаннями
Здатність робити кваліфіковані юридичні
висновки, давати консультації, застосовувати
ЗК - 13
законодавчі акти в різних сферах правоохоронної
діяльності
Знання
і
розуміння
методики
складання
СК-2 процесуальних актів-документів в адміністративних
провадженнях
Здатність застосовувати методику складання
СК -7
адміністративно-процесуальних документів

Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної дисципліни, повинні співпадати з розділом
4. «Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми» певної
освітньої (освітньо-професійної, освітньо-наукової чи освітньо-творчої) програми.

2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема № 1. «Загальна характеристика адміністративно-процесуальних
документів, їх особливості та види».
Правова природа процесуальних актів-документів, їх характерні ознаки та
риси. Поняття та особливості адміністративно-процесуальних документів,
розуміння змісту їх юридичної сили. Письмова форма адміністративнопроцесуальних документів, склад їх реквізитів. Інформаційне, пізнавальне,
комунікативне, засвідчувальне, правозастосовче, правозахисне та виховне
значення адміністративно-процесуальних документів.
Види та класифікаційний розподіл адміністративно-процесуальних
документів.
Основні положення про вимоги, які ставляться до адміністративнопроцесуальних документів. Загальні вимоги до змісту та структури
адміністративно-процесуальних
документів.
Методика
складання
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адміністративно-процесуальних документів з урахуванням загальних правил
офіційного діловодства, юридичного документознавства, норм матеріального та
процесуального законодавства. Обов’язкові вимоги адміністративнопроцесуальних документів: законності, логічності, аргументованості, повноти,
всебічності й об’єктивності.
Тема № 2 «Процесуальні документи у справах про адміністративні
правопорушення».
Загальна характеристика адміністративно-процесуальних документів у
справах про адміністративні правопорушення. Законодавче підґрунтя складання
адміністративно-процесуальних документів у справах про адміністративні
правопорушення. Перелік адміністративно-процесуальних документів, які
фіксують фактичні обставини у справах про адміністративні правопорушення,
їх особливості.
Загальна характеристика заяви про вчинення адміністративного
правопорушення. Зміст пояснення особи, яка притягується до адміністративної
відповідальності. Процесуальне оформлення висновку експерта. Особливості
письмового оформлення пояснення свідка. Зміст та структура протоколу про
адміністративне правопорушення.
Умови і порядок складання процесуальних документів, які забезпечують
провадження у справах про адміністративні правопорушення. Процесуальне
оформлення протоколу особистого огляду та огляду речей і документів.
Алгоритм складання протоколу про адміністративне затримання особи, яка
вчинила адміністративне правопорушення. Процесуальне оформлення
протоколу вилучення речей і документів. Зміст та структура рапорту про
доставлення особи до органу поліції.
Загальна характеристика змісту та структури постанови у справі про
адміністративне правопорушення як форми рішення суб'єкта адміністративнопроцесуальної діяльності. Умови і порядок складання постанови про
застосування заходів впливу, передбачених ст. 24-1 КУпАП. Процесуальне
оформлення постанови про закриття справи про адміністративне
правопорушення.
Тема № 3 «Загальні засади складання актів-документів в
адміністративних провадженнях зі звернень громадян і щодо надання
адміністративних послуг».
Загальні положення про вимоги і порядок складання актів-документів в
окремих видах адміністративних процедур. Мета, завдання та функціональне
призначення адміністративних процедур. Види адміністративних процедур:
реєстраційні, ліцензійні, дозвільні, контрольно-наглядові. Основні вимоги, яким
повинні відповідати адміністративні акти-документи. Стадії процедури
прийняття індивідуального адміністративного акта-документа.
Загальна характеристика права на звернення громадян. Види звернень
громадян: пропозиція (зауваження), заява (клопотання) і скарга. Усна та
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письмова форма звернень громадян. Вимоги до змісту та форми звернень
громадян. Особливості розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань),
скарги суб’єктами владних повноважень. Співвідношення понять звернення
громадян і запит на публічну інформацію. Форма і зміст запиту на публічну
інформацію.
Поняття та характерні ознаки адміністративної послуги. Суб’єкти
звернення і суб’єкти надання адміністративних послуг: їх загальна
характеристика. Порядок і умови надання адміністративних послуг. Перелік та
вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги.
Структура і зміст інформаційної та технологічної карток адміністративної
послуги. Особливості складання актів-документів в адміністративному
провадженні щодо надання адміністративних послуг.
Тема № 4 «Загальна характеристика адміністративно-процесуальних
документів на стадії провадження в адміністративному суді першої
інстанції та особливості їх складання».
Сутність та функціональне призначення заяв по суті адміністративної
справи учасників судового адміністративного процесу. Підстави, час та
черговість подання заяв по суті адміністративної справи учасниками судового
адміністративного процесу. Процесуальне оформлення позовної заяви.
Структура та зміст відзиву на позовну заяву. Особливості складання відповіді
на відзив учасником адміністративної справи. Процесуальне оформлення
заперечення. Зміст та структура пояснення третьої особи щодо позову або
відзиву.
Загальна
характеристика
процесуальних
актів-документів,
що
приймаються у процесі розгляду адміністративної справи в адміністративному
суді першої інстанції. Структура та зміст ухвал адміністративного суду першої
інстанції про: а) відкриття провадження в адміністративній справі; б)
залишення позовної заяви без руху; в) повернення позовної заяви; г) про
відмову у відкритті провадження в адміністративній справі.
Процесуальне оформлення протоколу судового засідання, висновків та
протоколу про вчинення окремої процесуальної дії поза залою судового
засідання або під час виконання судового доручення.
Поняття та ознаки судових рішень. Види та функціональне призначення
рішень адміністративного суду: ухвали; рішення; постанови. Порядок
ухвалення
судових
рішень.
Процесуальне
оформлення
постанови
адміністративного суду. Зміст рішення адміністративного суду: вступної,
описової, мотивувальної і резолютивної частин. Структура та зміст ухвали, що
викладається окремим документом.
Тема № 5 «Адміністративно-процесуальні документи в апеляційному
та касаційному провадженнях та у процесі виконання рішень
адміністративного суду».
Особливості апеляційного оскарження рішень адміністративного суду.
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Процесуальне оформлення апеляційної скарги. Форма і зміст ухвал, на які
можуть бути подані апеляційні скарги окремо від рішення адміністративного
суду. Зміст та структура відзиву на апеляційну скаргу. Повноваження
адміністративного суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду
апеляційної скарги. Види ухвал адміністративного суду апеляційної інстанції,
які постановляються з процесуальних питань. Зміст та структура постанови
адміністративного суду апеляційної інстанції.
Поняття
та
особливості
касаційного
оскарження
рішень
адміністративного суду. Процесуальне оформлення касаційної скарги. Зміст та
структура відзиву на касаційну скаргу. Повноваження суду касаційної інстанції
за наслідками розгляду касаційної скарги. Зміст та структура постанови суду
касаційної інстанції.
Сутність та значення адміністративно-процесуальних документів, які
складаються під час перегляду рішень адміністративного за нововиявленими
або виключними обставинами. Умови і порядок подання заяви про перегляд
судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами. Форма і
зміст заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними
обставинами.
Загальна характеристика адміністративно-процесуальних документів, які
оформлюються у зв’язку з виконанням судових рішень в адміністративних
справах, їх зміст та процесуальне оформлення.
3. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в
Інтернеті
Основна
1. Адміністративна відповідальність та провадження в справах про
адміністративні правопорушення: навчальний посібник. За редакцією
О.В. Кузьменко. К.: «Центр учбової літератури», 2016. 338 с.
2. Адміністративна відповідальність: курс лекцій. За редакцією О.В.
Кузьменко. К.: Юрінком Інтер, 2016. 568 с.
3. Адміністративна відповідальність: навчальний посібник для підготовки
до іспитів. К.: «Центр учбової літератури», 2016. 244 с.
4. Адміністративна діяльність Національної поліції: навчальний посібник
для підготовки до іспиту / Калюк О.М., Константінов С.Ф., Куліков В.А.
та ін. / за ред. В.А. Кулікова. К.: «Освіта України», 2016. 230 с.
5. Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях: навчальний
посібник / О. М. Бандурка, О. І. Безпалова, О.В. Джафарова та ін.; за заг.
ред. О. М. Бандурки; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ.
Харків: ХНУВС, 2017. 242 с.
6. Адміністративне процесуальне право України: навч.-метод. посіб. / I.О.
Картузова та ін.; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Одес. юрид.
акад.» Київ: Фенікс, 2016. 400 с.
7. Адміністративне процесуальне право: навч. посібник. Кол. авт.; за заг.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

ред. Т.П. Мінки. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 320 с.
Адміністративне судочинство. Процесуальні документи. Практичний
коментар та зразки. За заг. ред. Журавльова Д.В., Чижмарь К.І. Київ:
ЦУЛ, 2020. 152 с.
Адміністративне судочинство: навч. посібник для підготовки до іспитів.
За заг. ред. В.І. Тетарчука. Київ: Центр учбової літератури + ЦНЛ Київ,
2020. 186 с.
Адміністративний процес України (у схемах): навчальний посібник / М.
М. Бурбика, М. В. Колеснікова, А. В. Солонар. Суми: Сумський
державний університет, 2019. 108 с.
Адміністративний процес України: теорія, практика: підручник. За заг.
ред. д. ю. н., проф. Бевзенка В. М. Пер. з нім. і адапт. Рижкова Г. В. Київ:
ВД «Дакор», 2020. 1346 с.
Бойко О.П. Практикум зі складання процесуальних документів: навч.
посібник / кол. авт. 2-е вид., перероб. і доп. Дніпро: Ліра ЛТД, 2017. 308
с.
Зразки
процесуальних
документів
в
адміністративному
та
господарському судочинстві: заяви, скарги, клопотання, відзиви. Авт.
кол.: Пєтков С.В., Журавльов Д.В., Дрозд О.Ю., Дрозд В.Г. Київ: ЦУЛ,
2020. 382 с.
Ковалів М.В., Гаврильців М.Т., Стахура І.Б. Адміністративне
судочинство: підруч. Львів: ЛьвДУВС, 2014. 596 с.
Науково-практичний коментар Закону України «Про Національну
поліцію» / Кол. авт.; кер. авт. кол. д.ю.н., доц. Т.П. Мінка. Дніпро:
Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 480 с.
Смокович М. І., Бевзенко В. М. Адміністративний процес України:
теорія, практика: підручник. 2-ге вид. Київ: ВД «Дакор», 2021. 1204 с.
Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення: навч.
посіб. / Запоріз. нац. ун-т; ред.: Т. О. Коломоєць, B. К. Колпаков. Київ:
Юрінком Інтер, 2016. 544 с.
Адміністративне судочинство в питаннях та відповідях: навчальний
посібник. За заг. ред. Н. Ю. Задираки, Є. С. Герасименка. Київ: ВД
«Дакор», 2019. 224 с.
Допоміжна
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19. Апаров А. М. Адміністративно-процесуальне право: стан та перспективи
розвитку: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: спец. 12.00.07
«Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право». Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2015. 43 с.
20. Артеменко І.А. Органи публічної адміністрації як суб’єкти
адміністративно-процесуального права: моногр. Х.: Діса Плюс, 2016. 414
с.
21. Вікторчук М. Розмежування юрисдикції адміністративних і
господарських судів в Україні. Наук. часопис Нац. академії прокуратури
України. 2016. № 3. С. 49-57.
22. Джафарова М. В. Щодо питання розуміння адміністративного
провадження як частини адміністративного процесу. Науковий журнал
«Молодий вчений». 2016. № 12 (39). С. 571-574.
23. Джафарова М.В. До питання про роль судових рішень у формуванні
адміністративного процесуального законодавства. Науковий вісник
публічного та приватного права. 2017. № 2. С. 106-110.
24. Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства. Київ: USAID,
2015. 708 с.
25. Журавльов А.В. Судові прецеденти в адміністративному судочинстві
України: автореф. дис. …канд. юрид. наук: спец. 12.00.07
«Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право». Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017. 19 с.
26. Козюренко Р. Адміністративно-процесуальна діяльність суду як органу,
наділеного адміністративно-юрисдикційними повноваженнями. Захист
прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової
держави: збірник тез VI Всеукраїнської науково-практичної конференції,
(м. Львів, 30 травня 2017 р.). Львів, 2017. С. 46-48.
27. Козюренко Р. С. Компетенція – основний елемент правового статусу
суб’єкта адміністративно-деліктної юрисдикції. Вісник Національного
університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2017. №
874. С. 102-107.
28. Корецький І., Братель С. Місце процесуальної практики Європейського
суду з прав людини в адміністративному судочинстві. Підприємництво,
господарство і право. 2017. № 4. С. 114-117.
29. Коротких А. Система суб’єктів адміністративної юрисдикції в Україні та
перспективи її розвитку. Публічне право. 2013. № 3 (11). С. 77-84.
30. Костицький M. B. Судово-психологічна експертиза в адміністративному
процесі: монографія / M. B. Костицький, М. І. Луцький; Івано-Франків.
ун-т права ім. короля Данила Галицького. Івано-Франківськ: Видавнича
справа, 2017. 308 с.
31. Лученко Д.В. Європейські документи у сфері оскарження рішень, дій чи
бездіяльності суб’єктів владних повноважень. LEX PORTUS. 2017. № 5
(7). С. 51-66.
32. Манукян В. І. П’ять+ креативних процесуальних документів, які
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33.
34.
35.

36.

37.
38.

39.

40.
41.

42.
43.

виконано на п’ять+: посіб. із форми та стилю – правникам-початківцям,
без зайвих комент., але з необхід. супут. прим. / В’ячеслав Манукян.
Харків: Право, 2019. 205 с.
Муза О.В. Теоретичні проблеми адміністративно-процесуальних
правовідносин в Україні: дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.07. Київ:
ДНДІ МВС України, 2016. 417 с.
Нестерчук Л. П. Принцип спеціалізації в побудові судової системи в
Україні. Наук. вісник Херсон. держ ун-т. 2017. Вип. 2 Т. 2 С. 160-163.
Оскарження судових рішень і ухвал в системі адміністративного
судочинства України: зразки документів, судова практика, актуальне
законодавство: станом на 23 верес. 2016 р. Упоряд. Н. О. Армаш та ін.
К.: Центр учб. літ., 2016. 272 с.
Процесуальні документи прокурора у цивільному, господарському,
адміністративному судочинстві: навч. посіб. За ред. О. П. Мельника, О.
В. Осадчої, Л. С. Нецької; Ген. прокуратура України, Нац. акад.
прокуратури України. Київ: Нац. акад. прокуратури України, 2019. 508 с.
Рожнов О.В. Підстави застосування заходів процесуального примусу.
Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.
2015. Вип. 20. С. 164-167 с.
Ткачук О. М. Путівник по строках та термінах Кодексу
адміністративного судочинства України: (із змін., внесеними Законом
України «Про внесення змін до Господ. процес. кодексу України, Цивіл.
процес. кодексу України, Кодексу адмін. судочинства України та ін.
законодав. актів» від 03.10.2017 р.) / О. М. Ткачук. Х. : Право, 2017. 68 с.
Труш М.І. Судове рішення в адміністративному процесі: автореф. канд.
юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право». Львів: Національний університет
«Львівська політехніка», 2017. 23 с.
Федоренко Т. В. Новації в судовій реформі України. Порівняльноаналітичне право. 2017. № 5. С. 128-131.
Фулей Т. І. Застосування практики Європейського суду з прав людини в
адміністративному судочинстві: наук.-метод. посіб. для суддів. ОБСЄ.
Координатор проектів в Україні, Верхов. Суд України, Київ: Нац. шк.
суддів України, Вищ. адмін. суд України, 2015. 128 с.
Чудик Н. Судова реформа – вагомий крок до європейського правосуддя.
Актуальні проблеми правознавства. 2017. Вип. 3 (11). С. 193-196.
Шутак І. Д. Юридична техніка в схемах і таблицях: курс лекцій для
бакалаврів. Ілля Шутак, Ігор Онищук, Людмила Легін ; Івано-Франків.
ун-т права ім. короля Данила Галицького, Лаб. акад. дослідж. прав.
регулювання та юрид. техніки. Дрогобич: Коло, 2016. 231 с.

Інформаційні ресурси в Інтернеті
44. Інструкція з організації примусового виконання рішень: наказ
Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5. URL:
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45.

46.
47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0489-12#Text
Інструкція про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак
алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під
впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість
реакції: наказ МВС України і МОЗ України від 9 листопада 2015 р. №
1452/735. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1413-15#Text
Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747IV . URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
Положення про Департамент патрульної поліції, затверджене наказом
Національної поліції України від 06 листопада 2015 року № 73 (у
редакції наказу Національної поліції України від 03 вересня 2019 року №
887) URL: http://patrol.police.gov.ua/wp-content/uploads/2016/03/n594polozhennya-pro-dpp_compressed.pdf
Положення про Національну поліцію: постанова Кабінету Міністрів
України
від
29
жовтня
2015
року
№
877
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF#Text
Про адвокатуру та адвокатську діяльність: закон України від
05.07.2012 № 5076-VI. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5076-17.
Про адміністративні послуги: закон України від 06.09.2012. № 5202.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17/stru#Stru
Про безоплатну правову допомогу: закон України від 22.06.2011 № 340VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3460-17.
Про виконавче провадження: закон України від 02.06.2016 № 1404-VIІІ.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#Text
Про державну службу: закон України від 10.12.2015 р. № 8898-VІІІ.
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19
Про доступ до публічної інформації: Закон України від
13.01.2011. № 2939- VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
Про доступ до судових рішень: закон України від 22.12.2005 р. № 3262IV. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3262-15
Про електронні довірчі послуги: закон України від 05.10.2017 №2155VІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text
Про запобігання корупції: закон України від 14.10.2014. № 1700-VIІ.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
Про
затвердження
Інструкції
з
автоматизованого
обліку
адміністративних правопорушень: Наказ МВС України від 04.07.2016 №
595. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1059-16
Про затвердження Інструкції з організації діяльності чергової служби
органів (підрозділів) Національної поліції України: наказ МВС України
від
23
травня
2017.
№
440.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-17#Text
Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви і
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62.

63.

64.

65.

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або
події та оперативного інформування в органах (підрозділах)
Національної поліції України: наказ Міністерства внутрішніх справ
України
від
08.10.2020
№
357.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-20#Text
Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про
адміністративні правопорушення в органах поліції: наказ Міністерства
внутрішніх справ України від 06.11.2015 № 1376. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15#Text
Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів
про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі: наказ МВС
України
від
07.11.2015
року
№
1395.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1408-15#Text
Про затвердження Положення про Департамент організаційноаналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної
поліції України: наказ Національної поліції України від 27.11.2015 №
126. URL: http://tranzit.ltd.ua/ nakaz/
Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації проведення
особистого прийому громадян в органах та підрозділах Національної
поліції України: наказ МВС України від 15 листопада 2017 р. № 930.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1493-17#Text
Про захист персональних даних: закон України від 01.06.2010. № 2297VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17.
Про звернення громадян: закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР.
URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
Про інформацію: закон України від 2.10.1992 р. № 2657-XII. URL:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
Про місцеве самоврядування: закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР.
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80.
Про місцеві державні адміністрації: закон України від 09.04.1999 № 586ХІV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/586-14.
Про Національну поліцію: закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. №
1697-18 / http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19
Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: закон України
від 22.09.2011 № 3773-VI. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/377317.

4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
1. Поняття, сутність та особливості адміністративно-процесуального
документа.
2. Види адміністративно-процесуальних документів.
3. Загальна характеристика обов’язкових вимог, які ставляться до
оформлення адміністративно-процесуальних документів.
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4. Функції процесуальних документів в адміністративних справах про
адміністративні правопорушення.
5. Обов’язкові реквізити адміністративно-процесуальних документів.
6. Протокол про адміністративне затримання: зміст та структура.
7. Порядок складання процесуальних документів, які забезпечують
провадження у справах про адміністративні правопорушення.
8. Вимоги до складання процесуальних актів-документів в судовому
адміністративному процесі.
9. Структурні частини позовної заяви до адміністративного суду.
10. Зміст та структура протоколу про адміністративне правопорушення.
11. Процесуальне оформлення постанови у справі про адміністративне
правопорушення.
12. Процесуальне оформлення протоколу особистого огляду та огляду речей
і документів.
13. Алгоритм складання протоколу про адміністративне затримання особи,
яка вчинила адміністративне правопорушення.
14. Процесуальне оформлення протоколу вилучення речей і документів.
15. Зміст та структура рапорту про доставлення особи до органу поліції.
16. Зміст пояснення особи, яка притягується до адміністративної
відповідальності.
17.Зміст та структура постанови про закриття справи про адміністративне
правопорушення.
18. Види звернень громадян: пропозиція (зауваження), заява (клопотання) і
скарга.
19. Усна та письмова форма звернень громадян.
20. Вимоги до змісту та форми звернень громадян.
21. Особливості розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарги
суб’єктами владних повноважень.
22. Співвідношення понять звернення громадян і запит на публічну
інформацію. Форма і зміст запиту на публічну інформацію.
23. Поняття та характерні ознаки адміністративної послуги.
24. Суб’єкти звернення і суб’єкти надання адміністративних послуг: їх
загальна характеристика.
25. Порядок і умови надання адміністративних послуг.
26. Перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання
адміністративної послуги.
27. Структура і зміст інформаційної та технологічної карток
адміністративної послуги.
28. Особливості
складання
актів-документів
в
адміністративному
провадженні щодо надання адміністративних послуг.
29. Види адміністративних процедур: реєстраційні, ліцензійні, дозвільні,
контрольно-наглядові.
30. Основні вимоги, яким повинні відповідати адміністративні актидокументи.
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31. Види рішень адміністративного суду, їх особливості.
32.Особливості складання відповіді на відзив учасником адміністративної
справи в адміністративному суді першої інстанції.
33.Процесуальне оформлення заперечення на позовну заяву в
адміністративному суді.
34.Зміст та структура пояснення третьої особи щодо адміністративного
позову або відзиву.
35.Процесуальне
оформлення
протоколу
судового
засідання
в
адміністративному суді першої інстанції.
36. Зміст та структура висновку експерта в адміністративному судовому
процесі.
37. Особливості складання протоколу про вчинення окремої процесуальної
дії в адміністративному судовому процесі.
38. Порядок ухвалення рішень адміністративного суду.
39.Процесуальне оформлення постанови адміністративного суду.
40.Зміст рішення адміністративного суду: вступної, описової, мотивувальної
і резолютивної частин.
41. Структура та зміст ухвали, що викладається окремим документом.
42. Структура та зміст ухвали адміністративного суду першої інстанції про
відкриття провадження в адміністративній справі.
43. Структура та зміст ухвали адміністративного суду першої інстанції про
залишення позовної заяви без руху.
44. Форма та структура ухвали адміністративного суду першої інстанції про
повернення позовної заяви.
45. Процесуальне оформлення ухвали адміністративного суду про відмову у
відкритті провадження в адміністративній справі.
46.Особливості апеляційного оскарження рішень адміністративного суду.
47.Процесуальне оформлення апеляційної скарги.
48.Форма і зміст ухвал, на які можуть бути подані на апеляційні скарги
окремо від рішення адміністративного суду.
49.Зміст та структура відзиву на апеляційну скаргу.
50.Повноваження адміністративного суду апеляційної інстанції за
наслідками розгляду апеляційної скарги.
51.Види ухвал адміністративного суду апеляційної інстанції.
52. Зміст та структура постанови адміністративного суду апеляційної
інстанції.
53.Особливості касаційного оскарження рішень адміністративного суду.
54.Процесуальне оформлення касаційної скарги до адміністративного суду
касаційної інстанції.
55. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду
касаційної скарги.
56. Зміст та структура постанови суду касаційної інстанції.
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57. Сутність та значення адміністративно-процесуальних документів, які
складаються під час перегляду рішень адміністративного за
нововиявленими або виключними обставинами.
58. Умови і порядок подання заяви про перегляд судового рішення за
нововиявленими або виключними обставинами.
59. Форма і зміст заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими
або виключними обставинами.
60. Сутність та значення адміністративно-процесуальних документів, які
оформлюються у зв’язку з виконанням судових рішень в
адміністративних справах.

