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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 4. Публічна служба в Україні 
 

Практичне заняття – 2 год. 
 

План 

1. Охарактеризувати публічну службу (за попередньо проведеним 

розподілом). 

2. Патронатні посади та їх загальна характеристика. Навести приклади. 

3. Політичні посади та їх загальна характеристика. Навести приклади. 

4. Юридична відповідальність публічних службовців. Моделювання 

типових ситуацій. 

Вивчення теми спрямовується на формування у курсантів знань, вмінь та 

навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

поліцією, а саме розуміння змісту публічної служби та служби у Національній 

поліції, основних нормативно-правових актів, що регламентують діяльність 

Національної поліції. 

Курсанти повинні набути таких практичних навичок, як: розмежування 

посад публічної служби, приклади з відкритих джерел (Інтернет), моделювання 

та розв’язок типових ситуацій. 

Рекомендована література до теми 4:  
1. Курс адміністративного право України: підручник / В.К. Колпаков, 

О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко / За ред.. В.ВІ. Коваленка. – К.: 

Юрінком Інтер, 2012. - 808 с.  

2. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: / Т.О. 

Коломоєць. – К.: Юрінком Інтер, 2011. - 576 с.  

3. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / 

Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К.: Юридична думка, 2004. – Т. 1. 

Загальна частина. – 584 с. 

4. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / 

Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К.: Юридична думка, 2005. – Т. 2. 

Особлива частина. – 624 с. 

5. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк, 

В.М. Гаращук, О.В. Дяченко та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 

2005. – 544 с. 

6. Тимощук В.П., Школик А.М. ред. Публічна служба. Зарубіжний 

досвід та пропозиції для України/ - К.: Конус Ю, 2007. – 735 с. 
 

 

Вирішення практичних вправ 

 

Вправа № 1. Громадянин Б. звернувся до окружного адміністративного 

суду з позовною заявою про незаконність дій працівників патрульної поліції 
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щодо притягнення його до адміністративної відповідальності за порушення 

ПДР, що призвело до створення аварійної обстановки. 

Завдання: Визначити законність підстав для звернення до суду. Визначте 

належну підсудність даної адміністративної справи. Складіть необхідні 

процесуальні документи. 

 

Вправа № 2. 10.01.2016 року, наказом начальника ГУНП в Харківській 

області, капітан поліції Карпенко Д. був звільнений з посади слідчого з підстав 

вчинення ним дисциплінарного проступку, що мало місце 13.04.2015. 

Не погодившись з наказом про звільнення з посади, Карпенко Д. 

звернувся з адміністративним позовом до адміністративного суду щодо 

незаконного прийняття рішення про звільнення його з займаної посади. 

Завдання: Здійсніть юридичний аналіз ситуації. Визначте 

обґрунтованість звернення до суду та перспективу задоволення 

адміністративного позову. Визначте особливості процесуального порядку 

розгляду та вирішення цієї справи. Складіть необхідні процесуальні документи. 

 

Вправа № 3. Громадянин С. звернувся до адміністративного суду з 

позовом про незаконність дій територіальної виборчої комісії з приводу не 

включення його до списку виборців. 

Завдання: Здійсніть юридичний аналіз ситуації. Визначте 

обґрунтованість звернення до суду. Визначте особливості процесуального 

порядку розгляду та вирішення цієї справи. Складіть необхідні процесуальні 

документи. 

 

Вправа № 4. Постановою інспектора патрульної поліції на гр. Агафонова 

В. було накладено штраф за порушення ПДР. Не погодившись з накладеним 

стягненням гр. Агафонов В. звернувся до адміністративного суду з позовом про 

визнання дій інспектора неправомірними та скасування спірної постанови. 

Розглянувши справу, адміністративний суд прийняв рішення про відмову 

у задоволенні позовних вимог гр. Агафонова В. Але не погодившись з 

рішенням суду першої інстанції гр. Агафонов подав апеляційну скаргу до 

апеляційного адміністративного суду.     

Завдання: Дайте правову оцінку ситуації. Визначте правомірність дій гр. 

Агафонова В. Яке рішення повинен прийняти апеляційний адміністративний 

суд за скаргою? Складіть необхідні процесуальні документи.  

 

Вивчення теми спрямовується на формування у курсантів знань, вмінь та 

навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

поліцією, а саме розуміння поняття, ознак та особливостей адміністративного 

процесу. 

 

 
2. Теми семінарських занять 
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ТЕМА 1. Поняття адміністративного права та його місце в системі 

права України. 

 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 
1. Поняття і сутність публічної адміністрації. 

2. Соціальне призначення адміністративного права у сучасних умовах. 

3. Предмет адміністративного права. 

4. Метод адміністративно-правового регулювання. 

5. Система адміністративного права. 

6. Класифікація джерел адміністративного права. 

 

Вивчення теми спрямовується на формування у курсантів знань, вмінь та 

навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

поліцією, а саме розуміння змісту адміністративного права та основних 

нормативно-правових актів, що утворюють його джерела. 

Рекомендована література до теми 1:  
1. Курс адміністративного право України: підручник / В.К. Колпаков, 

О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко / За ред.. В.ВІ. Коваленка. – К.: 

Юрінком Інтер, 2012. - 808 с.  

2. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: / Т.О. 

Коломоєць. – К.: Юрінком Інтер, 2011. - 576 с.  

3. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / 

Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К.: Юридична думка, 2004. – Т. 1. 

Загальна частина. – 584 с. 

4. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / 

Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К.: Юридична думка, 2005. – Т. 2. 

Особлива частина. – 624 с. 

5. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник. - 

К.: Атіка, 2007. - 624 с. 

6. Теорія держави і  права : підручник / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, 

В. С. Смородинський та ін. ; за ред. О. В. Петришина – Х. : Право, 2015. – 368 с. 

 

 

3. Критерії оцінювання аудиторної роботи слухачів на практичних 

(семінарських) заняттях 

 

Б
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ПОЯСНЕННЯ 
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Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства в сфері 
адміністративної юрисдикції, теорії та правозастосовної практики. 
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4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння в сфері адміністративної діяльності 
Національної поліції; всі передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в 
повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на 
знанні чинного законодавства в сфері адміністративної юрисдикції, теорії та 
правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння в сфері адміністративної діяльності Національної поліції мають поверхневий 
характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння в сфері адміністративної 
діяльності Національної поліції сформовані недостатньо; більшість навчальних 
завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують 
подальшого усунення. 

1 

Курсант, 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. 

0 Відсутність на занятті 

 

 

 


