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ТЕМА 1. Адміністративне право та процес: поняття, предмет, система 
Семінарське заняття № 1-2 год. 

План 
1. Поняття адміністративного та процесуального права, його зміст та 

загальні риси. 

2. Особливості адміністративного права та основні напрямки розвитку 

адміністративно-процесуального права на сучасному етапі. 

3. Адміністративно право зарубіжних країн. 

4. Органи публічної влади, як суб’єкти адміністративного права та  

процесу. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«адміністративне право», "адміністративний процес", "адміністративно-

процесуальне право", "адміністративне провадження", «адміністративно-

правові відносини» "стадія адміністративного процесу", "процесуальна дія". 
 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 1:  
Теми реферату 

1. Історія виникнення адміністративного права. 
2. Історія виникнення адміністративно-процесуального права. 
… 

Індивідуальні завдання до Теми 1:  
Скласти схему 

Зв'язок адміністративно-процесуального права з іншими галузями. 
 
 

ТЕМА 2. Реєстраціно-дозвільні провадження 
Семінарське заняття № 2- 2 год.   

План 

1. Поняття, види, загальні ознаки реєстраційно-дозвільних 

проваджень. Ліцензування. 

2. Стадії та структура реєстраційних проваджень.  

3. Стадії та структура дозвільних проваджень 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

"провадження", «суб’єкт провадження», «об’єкт провадження», «зміст», «види 

реєстраційних проваджень», «види дозвільних проваджень», "реєстрація", 

"дозвіл", "ліцензування", "контрольно-наглядова діяльність", «процедура», 

«послуга», «легалізація», «сервісний центр» 
 

 
Практичне заняття № 1- 4 год.   

План 

Тести 

1. Які із зазначених ознак притаманні структурі адміністративного 

процесу: 
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а) провадження, що носять установчий характер; провадження, що мають 

правотворчий характер; 

б) правоохоронні провадження; 

в) зазначені тільки в п.А); 

г) зазначені в п.п. А) та Б); 

 

2. До основних принципів адміністративного процесу НЕ відноситься: 

а) принцип встановлення заборон; 

б) принцип самостійності в ухваленні рішень; 

в) принцип дотримання правових презумпцій; 

г) принцип публічності; 

 

3. Адміністративно-правовий статус громадянина України 

встановлюється обсягом та характером його адміністративної 

правосуб`єктності котру складають: 

а) права та обов`язки громадянина; 

б) вірно в пункті В,Г; 

в) адміністративна правоздатність; 

г) адміністративна дієздатність; 

 

4. Правосуб`єктність виконавчо-розпорядчих органів поділяється на: 

а) загальну та галузеву; 

б) загальну, галузеву, правозахисну; 

в) загальну, галузеву, спеціальну; 

г) правозахисну, виконавчо-розпорядчу, спеціальну; 

5. Постанови Кабінету Міністрів видаються з питань: 

а) затвердження державної цільової програми; 

б) виділення коштів з резервного фонду державного бюджету; 

в) організаційно-розпорядчого характеру; 

г) затвердження, прийняття міжнародного договору або приєднання до 

нього; 

 

6. Акти Кабінету Міністрів з організаційно-розпорядчих питань 

видаються у формі: 

а) законів; 

б) постанов; 

в) указів; 

г) розпоряджень; 

 

7. Датою видання акта кабінету Міністрів є: 

а) момент його доведення в установленому порядку до виконавців, якщо 

такими актами не встановлено пізніший строк набрання ними чинності; 

б) дата його прийняття на засіданні Верховної Ради України; 

в) дата його прийняття на засіданні Кабінету Міністрів; 
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г) опублікування в офіційних виданнях – Офіційному віснику України та 

газеті «Урядовий кур’єр»; 

 

8. Який документ повинен містити пропозицію щодо визначення 

кандидатури доповідача, який представлятиме проект у Верховній Раді? 

а) пояснювальна записка; 

б) супровідний лист; 

в) порівняльна таблиця; 

г) доповідна записка; 

 

9. В який термін здійснюється провадження по реєстрації 

адвокатських об'єднань? 

а) протягом 10 днів; 

б) Протягом 20 днів; 

в) Протягом 1-го місяця; 

г) Протягом 2-х місяців; 

 

10. Заява про реєстрацію об'єднання громадян повинна бути 

підтримана підписами не менш як: 

а) трьох осіб; 

б) однієї тисячі громадян України, що володіють виборчим правом; 

в) двох тисяч громадян України, що володіють виборчим правом; 

г) п’ятьма особами; 

11. Протягом якого строку власники транспортних засобів 

зобов’язані зареєструвати транспортні засоби? 

а) протягом 3-х днів; 

б) протягом 10 днів; 

в) протягом 20 днів; 

г) протягом 1-го місяця; 

 

12. Зняття з обліку транспортних засобів проводиться після їх огляду 

в підрозділах сервісних центрів МВС на підставі: 

а) заяви власника; 

б) документа, що посвідчує особу, виконавчого напису нотаріуса; 

в) постанови державного виконавця або рішення суду; 

г) зазначених в п.п А та Б; 

 

Задачі 

Задача 1.Суд залишив позовну заяву без руху, посилаючись на ту 

обставину, що вона подана неналежним позивачем – Міністерством 

закордонних справ, яке просило скасувати адміністративне стягнення, 

накладене на його працівників. 

Чи обґрунтованою була відмова суду? 

Як слід було вирішити справу? 
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Задача 2. Судді місцевого суду звернулися до суду із позовом, у якому 

просять стягнути на свою користь втрати частини заробітної плати, пов’язані з 

утриманням податку відповідно до Закону України «Про податок з доходів 

фізичних осіб» на користь. Свої позовні вимоги позивачі обґрунтовують тим, 

що протягом 2004-2006 років з нарахованої позивачам заробітної плати було 

отримано податок з доходів фізичних осіб. Оскільки судді відповідно до Указу 

Президента України від 10.07.1995р. №584/95 «Про додаткові заходи щодо 

соціального захисту» звільнені від сплати прибуткового податку, то утримані з 

нарахованої позивачам заробітної плати відповідні суми підлягають стягненню 

на користь останніх. Протягом 2004-2006 років жодні зміни до кошторису 

відповідного місцевого суду стосовно компенсації втрати частини заробітку 

суддів від сплати податку не вносились, що не забезпечило належний рівень 

оплати праці суддів та призвело до зменшення фактично отриманої позивачами 

заробітної плати. 

Хто є  сторонами і третіми особами у цій справі? 

(Ухвала ВАСУ від 10 липня 2008 року). 

 Задача 3. Гриценко В.Г. звернувся із позовом до інспекції 

державного архітектурно-будівельного контролю Кіровоградської міської Ради 

про визнання протиправною її бездіяльності, яка, на думку позивача, полягала у 

ненаданні йому дозволу на виконання будівельних робіт по реконструкції 

нежилого приміщення, вбудованого в житловий будинок по вул. 

Дзержинського, 35, площею 29,7 м. кв. під стоянку для легкового автомобіля із 

влаштуванням окремого в`їзду з вул. Дзержинського. Під час судового розгляду 

справи було виявлено, що рішенням  Ленінського районного суду м. Києва від 

19 січня 2005 року, залишеним без змін ухвалою Апеляційного суду 

Кіровоградської області, був задоволений позов Даценка В.В. до Гриценка В.Г. 

про усунення перешкод у користуванні житлом та відшкодування моральної 

шкоди. Підставою для цього, відповідно до цього рішення суду, стало 

проведення  будівельних робіт без відповідного дозволу місцевої інспекції 

державного архітектурно-будівельного контролю та те,  що отвір гаражних 

воріт виконано з порушенням будівельних норм. 

Чи необхідно Даценка В.В. залучати до участі у цій справі. Якщо так, то у 

якій якості?  (Ухвала ВАСУ від 15 грудня 2005 року) 

 Задача 4. В квітні 2005р. Голова Верховної Ради України звернувся 

до суду із заявою про дострокове припинення повноважень народного депутата 

України Олійника П.М., який 31.03.2002р. був обраний народним депутатом 

України від виборчого округу № 125 Львівської області і розпорядженням 

Керівника апарату Верховної Ради України № 1101 від 29.05.2002р. його було 

зараховано на роботу до Верховної Ради України четвертого скликання на 

постійній основі. Указом Президента України № 179/2005 від 04.02.2005р. 

Олійник П.М. призначений Головою Львівської обласної державної 

адміністрації. Вважаючи, що ця посада є несумісною із статусом народного 

депутата України, просив постановити рішення про припинення повноважень 

народного депутата України Олійника П.М. На момент перегляду у ВАСУ 
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судових рішень по цій справі відбулися чергові вибори народних депутатів, в 

результаті яких обрано Верховну Раду України нового скликання.  

Чи може Верховна Рада України нового скликання бути у наведених 

правовідносинах правонаступником Верховної Ради попереднього скликання? 

 (Ухвала ВАСУ від 15 листопада 2006 р). 

Задача 5. Суд на основні ч.2 ст.19 КАС України постановив ухвалу про 

непідсудність вимог, які стосувались протиправності наказу Державної 

податкової адміністрації України «Про надання інформації державними 

нотаріальними конторами або приватними нотаріусами та про внесення змін до 

наказу Державної податкової адміністрації України від 29 вересня №45» від 19 

серпня 2005 №352 (Наказ). За висновком суду оскаржений наказ був правовим 

актом індивідуальної дії. А тому, на думку судді, позивач порушив правило 

територіальної підсудності, звернувшись із позовом до суду за місцем 

знаходження відповідача». 

Чи правильно суд застосував припис КАСУ про підсудність? 

Задача 6. Особа оскаржила правовий акт індивідуальної дії і при цьому 

звернулася із адміністративним позовом до кількох відповідачів, лише частина 

з яких мала статус суб’єкта владних повноважень. Галицький районний суд м. 

Львова ухвалою відмовив у відкритті провадження за позовними вимогами до 

всіх відповідачів із посиланням на те, що вони не належить до компетенції 

адміністративних судів. 

Чи обґрунтованою є ухвала суду? 

Задача 7. Особа відкликала свою позовну заяву та просила залишити її 

без розгляду, посилаючись на те, що вона подана із порушенням правил 

територіальної підсудності. Суд своєю ухвалою задовольнив клопотання та 

залишив позовну заяву без розгляду на підставі пункту 5 частини першої статті 

155 КАСУ. 

Чи обґрунтованою є ухвала суду? 

Задача 8. Виявивши порушення закону з боку представництва іноземного 

суб’єкта господарювання, орган державної влади України поклав обов’язок 

усунути це порушення не на цього суб’єкта, а на керівника представництва. 

Позов від імені іноземного суб’єкта господарювання щодо оскарження припису 

був поданий до суду за вибором керівника. Однак суд повернув позовну заяву, 

стверджуючи, що заява мала бути подана до суду за місцем проживання 

посадової особи представництва. 

Чи обґрунтованими є дії суду? Яким чином слід вирішити питання про 

підсудність цієї адміністративної справи? 

Задача 9. При вирішення спору щодо заборгованості із заробітної плати 

перед секретарем місцевої ради суд поклав обов’язок доведення наявності такої 

заборгованості на позивача. Через те, що позивач не довів обставину 

заборгованості із заробітної плати суд відмовив у задоволенні позову. 

Чи правомірним є дії суду? 

Чим порядок доказової діяльності в адміністративних судах відрізняється 

від доказової діяльності і  інших  судах? 
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Задача 10. Позивач звернувся до адміністративного суду за захистом 

порушених органом виконавчої влади його прав шляхом подання скарги. Суд 

залишив це звернення без розгляду, у зв’язку з недотриманням особою вимоги 

щодо найменування звернення. 

Чи правомірним є дії суду? 

Як слід поступити судді у такому випадку? 

Задача 11. Гр. М. звернулась до суду із цивільним позовом та просила 

визнати недійсним і скасувати розпорядження Франківської районної 

адміністрації Львівської міської ради, визнати частково недійсним договір 

купівлі-продажу квартири та визнати за нею право власності на частину 

квартири. Суд залишив позовну заяву М. без руху та надав можливість 

уточнити вимоги. 

Чи правомірним є дії суду? 

Якими мали би бути дії суду? 

Задача 12. Державна податкова інспекція звернулась до суду із вимогою 

застосувати до товариства із обмеженою відповідальністю – платника податків 

арешт активів шляхом зупинення операцій на рахунках в установі банку. 18 

травня 2006 р. суд першої інстанції, пізніше підтриманий судом апеляційної 

інстанції, відмовив у задоволенні позову на підставі двох основних мотивів. По-

перше, суд встановив безпідставність вимоги про зупинення операцій через 

відсутність обставин, які б обґрунтовували необхідність вжиття цього 

примусового заходу. По-друге, на момент розгляду справи суд констатував 

зміни до закону, якими позивач позбавлявся права звертатись до суду із такою 

вимогою. 

Якою є правова позиція суду? 
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 2:  
Теми рефератів 

1. Порядок отримання дозволу на право заняття адвокатською діяльністю. 
2. Види дозвільних проваджень. 
 

Індивідуальні завдання до Теми 2:  
Скласти схему 
Порядок реєстрацію юридичної особи. 
 
 

ТЕМА 3. Адміністративнні провадження за зверненнями громадян 
Семінарське заняття № 2  – 2 год. 

План 

1.Поняття, види, загальні ознаки звернень громадян. Петиція. 

2.Стадії та структура провадження за зверненнями громадян.  

3.Доступ до публічної інформації. Поняття та правові основи надання 

доступу громадянам до публічної інформації.  

4. Інформаційний запит щодо доступу до публічної інформації. Вимоги, 

контроль та особливості. 
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Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

"звернення", "форма звернення", "заява", "пропозиція", "скарга", “зауваження”,  

"клопотання", "публічна інформація", "інформаційний запит", "анонімні 

звернення", "заявник", "відповідь", "попередня обробка", "резолюція", 

"особистий прийом", “конфеденційна інформація”, “таємна інформація”, 

“службова інформація”, «петиція», інформаційний запит. 
 

Практичне заняття № 2- 4 год.  
План 

1. Задачі 

1.До обласної державної адміністрації надійшла скарга на дії керівника 

відділу земельних ресурсів без підпису та визначення адреси скаржника. У 

задоволенні скарги було відмовлено.  

Охарактеризуйте правомірність такого рішення. Поясніть ситуацію та 

вкажіть умови прийняття скарг до розгляду. 

 

2.Громадянин Н., інвалід Великої Вітчизняної війни, звернувся до 

Київської міської ради з проханням розглянути скаргу на бездіяльність відділу 

соціального забезпечення. Скаргу було направлено на розгляд у відповідний 

відділ. 

Чи діяла Київська міська рада відповідно до законодавства? Назвіть 

особливості розгляду скарг окремих категорій громадян 

 

3.В УВС Київської області надійшла скарга гр-ки Т., в якій вона 

повідомляла, що півтора місяця тому на прийомі у начальника РВВС вона 

залишила листа щодо неправомірної поведінки дільничного інспектора міліції 

стосовно її сім'ї, але до цього часу відповіді не одержала. Начальник 

секретаріату негайно доповіла про цю скаргу начальнику УВС, який дав 

вказівку надіслати скаргу до РВВС для додаткової перевірки з подальшим 

інформуванням УВС і гр. Т. Через 20 днів гр-ці Т. надійшов лист з РВВС, 

в якому повідомлялось, що їй у розгляді скарги відмовлено у зв'язку з тим, що 

лист написаний російською мовою, що суперечить чинному законодавству. 

Визначити, ким і які порушення правових норм були допущені 

 

4.26.04.2013 р. до Міністерства освіти і науки України надійшла скарга 

від учня середньої школи № 28 Шевченківського району м. Києва на директора 

цієї школи. 02.05.2013 р. посадова особа Міністерства, розглянувши цю скаргу, 

переадресувала її на ім'я Шевченківського відділу освіти, посадовими особами 

якого 18.05.2013 р. цей лист було направлено директору середньої школи № 28 

для розгляду. 

Які норми чинного законодавства порушено? Відповідь обґрунтувати. 

 

5.16-річний учень ПТУ гр-н К. надіслав на адресу виконкому сільради 

звернення, в якому виклав свої пропозиції поліпшення роботи будинку 

культури у селі. 
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Через три тижні голова виконкому випадково зустрів гр-на К. на вулиці й 

повідомив, що його лист не розглядався й розглядатися не буде, оскільки він є 

неповнолітнім, тобто особою з неповною дієздатністю. 

Оцініть правомірність прийнятого рішення виконкому. 

 

2. Скласти процесуальні документи: 
Скласти заяви від імені осіб, вказаних по задачах розглянутих на 

першому практичному занятті. 
 
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 3:  
Теми рефератів 

1. Порядок оскарження рішення органу державної влади. 
2. Електронна петиція. 
 

Індивідуальні завдання до Теми 3:  
Скласти схему 
Доступ до інформації. 

 
 

ТЕМА 4. Адміністративна відповідальність. Провадження в справах про 
адміністративні правопорушення 

Семінарське заняття № 2  – 2 год. 
План 

1. Поняття та види проваджень в справах про адміністративні 

правопорушення, їх завдання 

2. Принципи та учасники провадження в справі про адміністративне 

правопорушення 

3. Стадії та строки провадження 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

"провадження", "справа про адміністративне правопорушення", «стадії 

провадження», "порушення справи", "розгляд справи", "скарга", “зауваження”,  

"клопотання", "прийняття рішення", «заходи забезпечення провадження». 
 

 
Практичне заняття № 3- 8 год.   

План 

Задача №1 

Визначте , за які з названих діянь може наступати адміністративна 

відповідальність? 

Варіант 1 

1) Вчинення дрібного хуліганства 15-річною особою. 

2) Образа працівника міліції. 

3)  Заняття державним службовцем підприємницькою діяльністю 

4) Кишенькова крадіжка, вчинена 12-річним підлітком 

Варіант 2 
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1) Порушення правил адміністративного нагляду. 

2) Вирощування снотворного маку. 

3) Вживання наркотичних засобів 17-річною особою. 

4) Вчинення дрібного хуліганства 15-річною особою, яка знаходилась 

в стані неосудності. 

Задача №2 

16 –річному Івану Гришину , під час літніх канікул , дід Михайло 

подарував самогонний апарат. Іван Г. активно користувався приладом і вдало 

здобув продукцію. Сусіди , почувши від нього пропозицію скуштувати самогон 

викликали поліцію. 

Яку адміністративну відповідальність буде нести Іван Г. 

Задача №3 

09.05. 2016 р. о 20 год.00 хв. Громадянин Давиденко І.В. , 2002 р.н., та 

Петренко Р.О. 2001 р.н., перебуваючи у парку ім.Глоби розпивали на лавочці 

горілку ТМ «Немиров» з одноразових стаканчиків . Працівники поліції , які 

здійснювали патрулювання , припинили протиправну поведінку і склали 

відповідний протокол про адміністративне правопорушення. 

Кваліфікуйте дії винних осіб. Назвіть особливості неповнолітніх осіб та 

їх  адміністративної відповідальності неповнолітніх осіб та їх  батьків або 

осіб, що їх замінюють. 

Задача №4 

Варіант 1. Які з перелічених правопорушень розглядаються протягом 

доби ? 

1) Торгівля з рук у невстановлених місцях. 

2) Порушення правил про валютні операції. 

3) Незаконний посів снотворного маку. 

4) Ухилення від медичного обстеження. 

Варіант 2. Які з перелічених правопорушень розглядаються у триденний 

строк ? 

1) Самогоноваріння. 

2) Придбання самогону. 

3) Поширювання неправдивих чуток. 

4) Незаконна торгівельна діяльність. 

Задача №5 

Нарядом поліції двоє неповнолітніх чотирнадцяти років були доставлені 

до чергової частини органу внутрішніх справ за появу у громадському місці у 

п’яному вигляді, про що було повідомлено їх батьків. 

Яке правопорушення Ви вбачаєте в цьому випадку? Визначте суб’єктів 

адміністративного правопорушення. 

Задача №6 

15.04.2016 р. о 20 год. 15 хв. громадянин Пилипенко О. О. , 2000 р.н.,та 

Завенко Ю.Б. 2001 р.н. , перебуваючи у парку Т.Г.Шевченко розпивали на 

пеньку ТМ «Хортиця» з одноразових стаканчиків. Працівники поліції , які 

здійснювали патрулювання, припинили протиправну поведінку і склали 

відповідний протокол про адміністративне правопорушення. 
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Кваліфікуйте дії винної особи . Здійснить юридичний  аналіз 

адміністративне  правопорушення.  

Задача №7 

08.03.2016 р. о 23 год. 00 хв. громадянин Бровченко Л.Л. у квартирі за 

місцем свого проживання за адресою: м.Дніпропетровськ , пр..Гагаріна 86, кв. 

55 під час святкування 8 березня разом із запрошеними до нього п’ятьма 

друзями  гучно вмикали звуковідновлювальну апаратуру, співали, вигукували 

тости, побажання і т. ін., чим порушували спокій сусідів. 

Кваліфікуйте дії винної особи . 

 

Задача №8 

30.06 2015р. о 14 год. 00 хв. громадянин Польщі Ян Чернявський, 1984 

р.н., перебуваючи на вулиці ім. Паторжинського у нетверезому стані, гучно 

розмовляв, застосовуючи нецензурну мову, чіпляючись до перехожих. 

Патрульні ППС, помітивши дії гр. Чернявського, підійшли, припинили 

протиправну поведінку і склали відповідний протокол про адміністративне 

правопорушення. 

Кваліфікуйте дії винної особи . Які особливості притягнення до  

адміністративної  відповідальності іноземних громадян? 

 

Задача №7 

Для якого з названих складів адміністративних проступків завжди 

необхідна наявність спеціального суб'єкта ? 

Варіант 1 

1) Дрібне хуліганство. 

2) Прийняття паспорта у заставу. 

3)Порушення правил дорожнього руху.  

4)Порушення правил військового обліку 

Варіант 2 

1) Ухилення від проходження огляду на стан сп'яніння. 

2) Неправомірне використання державного майна. 

3) Порушення порядку реєстрації іноземних громадян. 

4) Невиконання батьками обов'язків по вихованню дітей. 

Задача №8 

Під час патрулювання наряд поліції виявив порушення 17-річним А. 

Петренко правил перевезення пневматичної зброї і склав протокол про 

адміністративне правопорушення. 

Визначити вид  суб’єкта адміністративного правопорушення. 

.Кваліфікуйте дії винної особи. 

Задача №9 

За розпивання спритних напоїв у громадському місці громадянин 

Плетньов А.В. 1 червня був притягнутий до адміністративної відповідальності 

за статтею 178 КУпАП. Начальником ОВС на правопорушника було накладено 

штраф. Не сплативши штраф, гр.. Плетньов А.В. поїхав у відрядження на два 

місяці. 15 серпня дільничний інспектор поліції, побачивши Плетньова А.В. за 
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місцем мешкання, став вимагати сплатити його штраф. 

Оцініть правомірність вимог працівника поліції? Який порядок виконання 

стягнень у вигляді штрафу? 

Задача 10 

Дільничним інспектором поліції спільно з громадським помічником було 

затримано громадянку Кочергіну Л.Л. за торгівлю ковбасами з рук у 

підземному переході. Через чотири години після з’ясування обставин справи і 

складання протоколу про адміністративне правопорушення Кочергіну Л.Л. 

відпустили. 

Які порушення були допущенні у цій ситуації дільничним інспектором 

поліції? 
 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 4:  
Теми рефератів 

1. Адміністративна відповідальність працівників поліції; 

2. Проблеми та перспективи удосконалення адміністративної відповідальності; 
 

Індивідуальні завдання до Теми 4:  
Скласти схему 

 Принципи адміністративної відповідальності. 

 
ТЕМА 5. Правова основа, види та порядок здійснення дисциплінарних 

проваджень 
Семінарське заняття № 2- 2 год.   

ПЛАН 
1. Поняття, принципи та особливості дисциплінарних проваджень.  

2. Види дисциплінарних проваджень.  

3. Види дисциплінарних стягнень, що застосовуються до державних 

службовців та їх характеристика.  

4. Процесуальний порядок здійснення дисциплінарного провадження в 

державній службі.  

5. Діловодство з здійснення дисциплінарного провадження в державній 

службі. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

"провадження", " дисциплінарне провадження", «стягнення», " дисциплінарне 

стягнення", " процесуальний порядок ", "скарга", “зауваження”,  "клопотання", 

"прийняття рішення", «заходи забезпечення провадження». 
 

Практичне заняття № 4- 4 год.   
ПЛАН 

 
1. Дисциплінарні провадження у окремих категорій осіб зі 

спеціальним правовим статусом (судді, прокурори, адвокати, 

військовозобов’язані, поліція). 
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2. Підстави для притягнення державного службовця для притягнення 

дисциплінарної відповідальності. 

3. Обставини, що обтяжують або пом’якшують дисциплінарну 

відповідальність. 

4. Дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ. 

5. Оскарження рішення про накладення дисциплінарного стягнення. 

Вирішіть задачі: 

1. Курсант Академії К. (прийняв присягу), що перебував на канікулах у 

своїх батьків, розпивши разом зі своїм шкільним другом у місцевому кафе 

пляшку горілки почав співати непристойні пісні, нецензурно висловлюватися. 

До якого виду відповідальності може бути притягнений К.? Чому? 

2. У квітні на державному підприємстві були виявлені помилки в 

квартальному звіті, допущені з вини економіста П., який в цей час перебував у 

відрядженні. Повернувшись з відрядження, П. через тиждень поїхав на місячні 

курси підвищення кваліфікації, а по поверненню з курсів пішов у відпустку. 

При поверненні з відпустки, в середині серпня, у П. було взято пояснення про 

помилки у звіті, потім йому була винесена догана. П. звернувся до суду зі 

скаргою на дії керівництва підприємства. Чи правомірно адміністрація 

притягнула П. до дисциплінарної відповідальності? 

3. Суддя К неодноразово необґрунтовано вживав заходів щодо 

забезпечення позову та міг не вживати заходів щодо розгляду заяви, скарги чи 

справи протягом строку, встановленого законом. 

Чи можна притягнути суддю до дисциплінарної відповідальності? 

Якщо так, то який саме вид з дисциплінарної відповідальності можна до 

нього застосувати? 

4. На суддю Ш було отримано скаргу про притягнення його до 

дисциплінарної відповідальності.  

Який саме орган уповноважений здійснювати дисциплінарне 

провадження щодо судді? 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 5:  
Теми рефератів 

1. «Поняття, принципи, види та дисциплінарних проваджень». 

2. «Особливості дисциплінарних проваджень». 

3. «Особливості дисциплінарного провадження щодо прокурорів». 

4. «Особливості дисциплінарного провадження щодо суддів». 

5.  «Дисциплінарні провадження внаслідок несумісності». 

6. «Дисциплінарні стягнення , що застосовуються до службових осіб». 

 

Індивідуальні завдання до Теми 5:  

Написати доповіді та виступити на практичному занятті: 

1.  «Особливості дисциплінарних проваджень». 

2. «Особливості дисциплінарного провадження щодо прокурорів». 

3. «Особливості дисциплінарного провадження щодо суддів». 

4. «Особливості дисциплінарного провадження щодо адвокатів». 
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5. «Дисциплінарні провадження внаслідок несумісності». 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Основні напрямки розвитку адміністративного права та 

адміністративно-процесуального права на сучасному етапі.   

2. Адміністративно право зарубіжних країн.  

3. Органи виконавчої влади, як суб’єкти адміністративного процесу. 

4. Нормотворчі провадження в адміністративному процесі. 

5. Установчі провадження в адміністративному процесі. 

6. Система джерел адміністративного та процесуального права.  

7. Поняття та види адміністративних процедур. 

8. Поняття та ознаки акту публічної адміністрації. 

9. Види актів публічної адміністрації. 

10. Поняття та зміст правозастосовних актів публічної адміністрації. 

11. Поняття, ознаки та види актів-дій публічної адміністрації. 

12. Характеристика актів-дій публічної адміністрації. 

13. Поняття публічної адміністрації як суб’єкта адміністративного 

права та процесу. 

14. Поняття та види звернень громадян. 

15. Петиція як форма безпосередньої демократії в Україні. 

16. Інформційний запит – основний інститут законодавства про доступ 

до публічної інформації.  

17. Іноземці як суб'єкти адміністративно-процесуального права.  

18. Відкриття провадження в адміністративній справі. 

19. Підготовче провадження під час розгляду справи адміністративної 

юрисдикції. 

20. Залишення позовної заяви без розгляду. зупинення, закриття 

провадження у справі. 

21. Скорочене провадження щодо розгляду справ адміністративної 

юрисдикції. 

22. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу. 

23. Порядок розгляду звернень громадян. 

24. Поняття, правова основа та ознаки виконавчого провадження.  

25. Суб'єкти виконавчого провадження та їх процесуальний статус.  

26. Види виконавчих документів у виконавчому провадженні.  

27. Оскарження результатів здійснення виконавчого провадження. 

28. 28.  Поняття, риси та завдання адміністративного права. 

29. Місце адміністративного права в системі права України. 

30. Адміністративне право як частина публічного права.  

31. Соціальне призначення адміністративного права. 

32. Предмет адміністративного права та його переосмислення в умовах 

здійснення адміністративної реформи. 

33. Методи адміністративно-правового регулювання та їх розвиток у 

контексті реформи адміністративного права. 

34. Система адміністративного права: поняття, ознаки та елементи.  

35. Принципи адміністративного права: поняття та система.  
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36. Адміністративно-правова наука: поняття, предмет, зміст та 

система.  

37. Механізм адміністративно-правового регулювання суспільних 

відносин: поняття, зміст, значення та елементи. 

38. Стадії адміністративно-правового регулювання.  

39. Акти тлумачення адміністративно-правових норм. 

40. Особливості реалізації норм адміністративного права.  

41. Джерела адміністративного права та їхня характеристика. Основні 

законопроектні роботи в галузі адміністративного права. 

42. Поняття, структура, механізм утворення та види адміністративно-

правових відносин.  

43. Адміністративно-правовий статус громадян: поняття, ознаки, 

елементи та види. 

44. Публічна адміністрація: поняття, ознаки, види.  

45. Система, ознаки, структура, принципи організації та види органів 

виконавчої влади.  

46. Органи місцевого самоврядування: нормативна основа, поняття, 

компетенція, функції та система.  

47. Об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права. 

48. Форми діяльності публічної адміністрації: поняття, ознаки та види. 

49. Адміністративні акти: поняття, властивості, види.  

50. Юридична природа, ознаки, суб’єкти адміністративного договору, 

їх різновиди.  

51. Поняття, сутність, особливості й мета адміністративного примусу. 

52. Заходи адміністративного попередження: їх призначення, види, 

підстави та порядок застосування.  

53. Заходи адміністративного припинення: поняття, мета, підстави 

застосування, види, порядок застосування.  

54. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні 

правопорушення. 

55. Заходи адміністративного стягнення. Цільове призначення 

стягнень.  

56. Поняття та ознаки  адміністративного правопорушення.  

57. Юридичний аналіз об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта, 

суб’єктивної сторони адміністративного правопорушення.   

58. Класифікація адміністративних правопорушень.  

59. Адміністративна відповідальність: поняття, мета, функції, 

принципи та ознаки. 

60. Суб’єкти адміністративної відповідальності. 

61. Адміністративна відповідальність юридичних осіб.  

62. Підстави адміністративної відповідальності.  

63. Адміністративне стягнення: поняття, мета, система, види.  

64. Поняття, зміст та загальні риси адміністративного процесу.  

65. Принципи адміністративного процесу: поняття, система.  
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66. Поняття, ознаки, структура та види провадження у справах про 

адміністративні правопорушення.  

 

 
 


