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ТЕМА 1. Поняття адміністративного права та його місце в системі права 

України  
Семінарське заняття № 1 –2 год. 

План 

1. Поняття, предмет та метод адміністративного права. 

2. Соціальне призначення адміністративного права у сучасних умовах.  

3. Джерела адміністративного права. 

4. Система адміністративного права. 

5. Адміністративне право зарубіжних країн.  
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«публічне управління», «публічна адміністрація», адміністрування», 

«адміністративне право як галузь права», «адміністративне право як наука», 

«адміністративне право як навчальна дисципліна», «предмет адміністративного 

права», «метод адміністративно-правового регулювання», «система 

адміністративного права», «адміністративно-правові інститути», «принципи 

адміністративного права». 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 1:  
Теми рефератів 

1. Соціальне призначення адміністративного права на сучасному етапі. 

2. Система сучасного адміністративного права. 
Індивідуальні завдання до Теми 1:  
Підготувати доповідь: 

1. Адміністративне право зарубіжних країн. 
 
 

ТЕМА 2. Механізм адміністративно-правового регулювання суспільних 
відносин 

Семінарське заняття № 2 – 2 год. 
План 

1. Механізм адміністративно-правового регулювання: поняття, ознаки 

структура. 

2. Стадії адміністративно-правового регулювання. 

3. Адміністративно-правові норми. 

4. Адміністративно-правові відносини. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«механізм адміністративно-правового регулювання суспільних відносин», 

«адміністративно-правова норма», «структура адміністративно-правової 

норми», «класифікація адміністративно-правових норм», «акти тлумачення 

адміністративно-правових норм», «реалізація норм адміністративного права», 

«джерела адміністративного права», «адміністративно-правові відносини», 
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«структура адміністративно-правових відносин», «класифікація 

адміністративно-правових відносин». 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 2:  

Теми рефератів: 

1. Елементи механізму адміністративно-правового регулювання. 

2. Стадії адміністративно-правового регулювання. 
Індивідуальні завдання до Теми 2:  
Підготувати доповідь: 

       1. Тлумаченння адміністративно-правових норм. 
 
 

ТЕМА 3. Суб’єкти адміністративного права: поняття, ознаки, види 
Семінарське заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Суб’єкти адміністративного права: поняття, ознаки, класифікація. 

2. Адміністративно-правовий статус суб’єктів адміністративного права. 

3. Фізичні особи як суб’єкти адміністративного права. 

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

5. Публічна адміністрація як суб’єкт. адміністративного права. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«суб’єкт адміністративного права», «суб’єкт адміністративно-правових 

відносин», «адміністративна правосуб’єктність», «компетенція», 

«адміністративно-правовий статус суб’єкта адміністративного права», 

«суб’єктивні права та юридичні обов’язки», «орган виконавчої влади», 

«міністерство», «об’єднання громадян», «органи місцевого самоврядування». 

 

Практичне заняття № 1- 4 год. 
План 

1. 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 №1 
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09.05 2018 р.  о 20 год. 00 хв.   громадяни Давиденко І.В., 2001 р.н., та 

Петренко П.Р., 2005 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. 

Завдання: Кваліфікуйте дії винних осіб. Назвіть особливості 

адміністративної відповідальності неповнолітніх осіб та їх батьків або осіб, що 

їх замінюють. 

Задача №2 

30.06 2018 р. 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. 

Завдання: Кваліфікуйте дії винної особи. Чи правомірні дії патрульних? 

Які особливості притягнення до адміністративної відповідальності іноземних 

громадян? 

Задача 3. Гр. Кротова мала на меті скористуватися своїм правом на 

доступ до публічної інформації. Коли ж вона відправила запит, щоб отримати 

певну інформацію – їй було відмовлено на основі того, що запитувачем може 

бути лише юридична особа та об'єднання громадян без статусу юридичної 

особи, крім суб'єктів владних повноважень. 

Чи правомірно було відмовлено Кротовій? 

Надайте юридичну допомогу гр. Кротовій?  

Задача 4 

Оперуповноважений карного розшуку Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС 

України в Дніпропетровській області Гончаренко Семен Петрович несвоєчасно 

подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру до податкової інспекції.  

Завдання: Кваліфікуйте дії Гончаренко. 

Задача 5 

Громадянин Шевченко Роман Сергійович проходив військову службу у 

лавах української армії з травня 2018 року. 08.07.2018 року Шевченко Р.С. 

самовільно залишив розташування військової частини і перебував у батьків 

протягом п’яти днів. Відсутність Шевченка помітив днювальний і повідомив 

про це командира.  

Завдання: Кваліфікуйте дії Шевченка.  

Задача 6 

Оперуповноваженого карного розшуку Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС 

України в Дніпропетровській області Москаленка Кирила Олексійовича було 

зупинено співробітниками патрульної служби у стані алкогольного сп’яніння 
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під час керування транспортним засобом і складено протокол про вчинення 

адміністративного правопорушення. 

Завдання: Кваліфікуйте дії винної особи. Чи правомірні дії патрульних ? 

Які особливості притягнення до адміністративної відповідальності працівників 

поліції?  

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 3:  

Теми рефератів: 

1. Проблеми класифікації суб’єктів адміністративного права. 

2. Громадяни України як суб’єкти адміністративного права. 
Індивідуальні завдання до Теми 3:  
Підготувати доповідь: 

       1. Органи ОВС як суб’єкти адміністративного права. 
 
 

ТЕМА 4. Провадження у справах про адміністративні правопорушення  
Семінарське заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Поняття, завдання та принципи провадження в справах про 

адміністративні правопорушення. 

2. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні 

правопорушення. 

3. Особи, які беруть участь у провадженні в справах про адміністративні 

правопорушення, їх основні права та обов'язки. 

4. Порядок, мета та підстави адміністративного затримання та доставлення 

правопорушника 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«стадії провадження», «порушення справи», «протокол про адміністративне 

правопорушення», «адміністративне розслідування», «адміністративне 

затримання», «доставлення». 

 

 Практичне заняття №2 -2 год. 

План 

Задача 1 

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? 

Задача 2 
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Працівники поліції Іванов та Смірнов, знаходячись на маршруті 

патрулювання, зупинили громадянина Кіріна, який знаходився у стані 

алкогольного сп’яніння та попросили пред’явити документи. Документів, які 

підтверджували особу, у Кіріна не виявилось. Інспектори поліції доставили 

правопорушника до чергової частини ОВС для встановлення особи 

затриманого та для складання протоколу про адміністративне правопорушення, 

передбаченого ч.1 ст. 178 КУпАП. 

Які заходи адміністративного примусу застосовано працівниками  

патрульної служби у цій ситуації? Якими нормативно-правовими актами 

регламентовано їх дії? Складіть необхідні адміністративно-процесуальні 

документи. (протокол доставлення, протокол про адміністративне 

правопорушення). 

Задача №3 

До прокуратури м. Київа  звернувся громадянин Попков зі скаргою на 

неправомірне затримання його співробітниками органів внутрішніх справ та 

доставлення його до чергової частини територіального ОВС. В заяві Попков 

вказав, що будь-яких правопорушень він не здійснював, а був доставлений до 

чергової частини через відсутність у нього документів, які підтверджують 

особу. Протоколів на нього складено не було, також він не був зареєстрований 

в журналі реєстрації осіб, які доставлені до органів внутрішніх справ. 

Які порушення в даній ситуації були допущені співробітниками поліції? 

Задача №4 

Інспектори поліції Сидоров та Іванов зупинили автомобіль «Додж-

Караван» для перевірки документів. Водій автотранспорту знаходився в 

автомобілі з ознаками явного алкогольного сп’яніння, на вимогу пред’явити 

документи які підтверджують особу, та документи та транспортний засіб, 

відповів відмовою та відмовився вийти з автомобіля. Інспектори доставили 

правопорушника до чергової частини ОВС для встановлення особи та 

складання протоколу про адміністративне правопорушення. 

Які заходи адміністративного примусу були застосовані до 

правопорушника? Відповідь обґрунтуйте з посиланням на нормативно-правові 

акти. 

Задача №5 

22 вересня о 22.00 до наряду  поліції звернулася громадянка Кудрявцева 

Ірина Володимирівна і повідомила, що її чоловік Кудрявцев Петро Семенович 

після розпивання спиртних напоїв зі своїм другом Карпецом Дмитром 

Івановичем взяв гладкоствольну мисливську рушницю з патронами, вийшов на 

вулицю і відкрив стрільбу, імітуючи салют. Співробітники поліції виявили 

Кудрявцева і Карпеця біля парадної дому 27 по вулиці Молодих шахтарів і 

вирішили затримати порушників. 

Дайте юридичну оцінку діям Кудрявцева І.В. та Карпеця Д.І. Визначте 

послідовність тактичних дій співробітників поліції. Визначте порядок 

провадження та компетенцію посадових осіб? Складіть необхідні документи 
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від імені дільничного інспектора поліції.   

Задача №6 

Працівниками поліції був доставлений до органу внутрішніх справ 

громадянин Беркацашвілі А.Г. за появу у громадському місці у п’яному 

вигляді. Черговий ОВС почав складати протокол про адміністративне 

правопорушення за ст.. 178 КУпАП. На вимогу чергового по ОВС гр. 

Беркацашвілі А.Г. надав паспорт громадянина Грузії і сказав, що погано 

володіє українською і російською мовою, не може зрозуміти, за що його 

затримали, і попросив визвати його друга Сураджишвили М.К., до якого він 

приїхав в гості і який знає мову. Черговий ОВС записав у протокол відомості 

про особу, а також зробив відмітку про те, що гр.. Беркацашвілі А.Г. відмовився 

від надання свідчень і підпису протоколу, потім попросив двух працівників 

поліції засвідчити відмову. Гр. Беркацашвілі А.Г. виявляв незгоду і вимагав 

надання адвоката. Через 5 годин начальником ОВС було накладено стягнення 

на гр.. Беркацашвілі. 

Які порушення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення були допущені у цій ситуації? 

Задача №7 

Нарядом поліції на маршруті патрулювання в 2230, на біля кафе «Візон» 

був виявлений громадянин Лобачов О.М., який, знаходячись у стані 

алкогольного сп’яніння, лежав на газоні у забрудненому і рваному одязі, був 

без взуття. 

Дайте юридичну оцінку гр.. Лобачову. Які заходи забезпечення 

провадження у справі про адміністративне правопорушення компетентні 

застосувати працівники поліції у цій ситуації? 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 4:  

Теми рефератів: 

1. 1. Особи, які беруть участь у провадженні в справах про адміністративні 

правопорушення, їх основні права та обов’язки. 

2. Порядок, мета та підстави адміністративного затримання та доставлення 

правопорушника. 

3. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

 
Індивідуальні завдання до Теми 4:  
Підготувати доповідь: 

1. Оскарження та опротестування як факультативна стадія. 
2. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення. 

 
 

ТЕМА 5. Адміністративний примус. Адміністративна відповідальність 
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Семінарське заняття № 2 – 2 год. 
План 

1. Адміністративний примус як метод діяльності публічної адміністрації. 

2. Адміністративно-запобіжні заходи: поняття, ознаки, різновиди. 

3. Заходів адміністративного припинення: поняття, ознаки, різновиди. 

4. Заходи адміністративної відповідальності: поняття, ознаки, різновиди. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«адміністративний примус», «класифікація заходів адміністративного 

примусу», «адміністративно-запобіжні заходи», «заходи адміністративного 

припинення», «спеціальні засоби», «вогнепальна зброя», «заходи 

адміністративної відповідальності», «заходи адміністративного стягнення», 

«адміністративні санкції», «заходи адміністративного впливу». 

 

 

 

 

Практичне заняття № 3- 2 год. 
План 

Задача №1 

У зв’язку з ремонтом проїздної частини на вул. Некрасова у м. Красний 

Ліман було заборонено органами публічної адміністрації рух з 7.00 до 18.00 

год. 

Який вид заходів адміністративного примусу був використаний у цій 

ситуації? Чи правомірні дії працівників органів публічної адміністрації? 

 

Задача 2. 

 

Інспектори Департаменту патрульної служби м. Львова ст. лейт. Карась 

та ст. серж. Окунь близько 03.00 години помітили силует двох чоловіків в 

балаклавах (Щукін та Акулов), які вилазили через розбиту вітрину магазину по 

вул. Дорошенка з двома чорними спортивними сумками. За оцінкою ст. серж. 

Окуня чоловіки знаходились на відстані 20 м від інспекторів. Освітлення на 

вулиці було достатнім лише для того, щоб розрізнити загальні обриси. Інших 

осіб в цей момент на вулиці не було. 

Ст. лейт. Карась наказав двом чоловікам зупинитись та не рухатись, 

попередив про можливість застосування вогнепальної зброї. Щукін кинув свою 

сумку та почав втікати по вул. Дорошенка в напрямку до будівлі Головної 

пошти. Ст. серж. Окунь оголив табельну вогнепальну зброю пістолет Форт-17 

та вистрілив двічі в Щукіна, який намагався втекти з місця злочину, з метою 

його затримання. Ст. серж. Окунь вистрілив по нижніх кінцівках Щукіна, чим 

спричинив йому відкритий вогнепальний відламковий перелом обох кісток 

лівої гомілки та наскрізне вогнепальне поранення мяких тканин правої гомілки, 
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які були небезпечними для життя в момент заподіяння, тобто тяжке тілесне 

ушкодження. 

Почувши постріли, Акулов, який в цей момент стояв нерухомо на 

відстані 3 м від ст. лейт. Карася, різко наблизився до нього та замахнувся з 

метою завдати удару в голову патрульному. Згідно рапорту ст. лейт. Карася, в 

правій руці Акулова був чорний предмет схожий на кастет. Як виявило 

розслідування згодом, в Акулова був гумовий еспандер. 

Ст. лейт. Карась миттєво вихопив власну табельну вогнепальну зброю 

пістолет Форт-17 та вистрілив Акулову в живіт з відстані 30 см. У результаті 

вогнепального поранення, Акулов помер на місці. 

Запитання: 

1. Чи правомірним було застосування вогнепальної зброї ст. серж. 

Окунем? 

2. Чи правомірним було застосування вогнепальної зброї ст. лейт. 

Карасем? 

3. Яка відповідальність передбачена за неправомірне застосування 

вогнепальної зброї поліцейським: 

1) без спричинення будь яких тілесних ушкоджень; 

2) що спричинило тілесні ушкодження/смерть. 

 

Задача 3. 
 

Інспектор патрульної служби мол. серж. Зайченко та інспектор 

патрульної служби ст. серж. Ведмідь об 11.00 годині, під час патрулювання на 

автомобілі, побачили як Осипенко здійснив 3 постріли з пістолета в чоловіка, 

який одразу ж впав на землю. Після цього Осипенко сів в автомобіль, що стояв 

поруч та почав рухатись на великій швидкості по вул. Стрийській від 

автовокзалу в напрямку до Кільцевої дороги. 

Інспектори почали переслідування автомобіля з метою затримання особи, 

яку застали під час учинення тяжкого злочину і яка намагаєтьсявтекти. Через 

гучномовець вони двічі наказали Осипенку зупинити автомобіль. Після цього 

ст. серж. Ведмідь здійснив 4 постріли з табельної вогнепальної зброї пістолету 

Форт-17 по колесах автомобіля Осипенка з метою зупинити автомобіль. Одна з 

куль влучила в бокове скло автомобіля зі сторони водія. Уламки скла 

потрапили Осипенку в обличчя, що змусило його різко загальмувати. Ураження 

уламками склапризвело до повної стійкої сліпоти на обидва ока, що є тяжким 

тілесним ушкодженням. 

Запитання: 

1. Чи правомірним було застосування зброї ст. серж. Ведмедем? 

2. Яка відповідальність передбачена за неправомірне застосування 

вогнепальної зброї поліцейським: 

1) без спричинення будь яких тілесних ушкоджень; 

2) що спричинило тілесні ушкодження/смерть. 
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Задача 4. 

Гр. Швець повідомив диспетчеру чергової частини про те, що біля 

ресторану "Корона" в якому він перебував, декілька молодих хлопців були 

напідпитку і порушували громадський порядок. Зокрема, вони гучно лаялися, 

розмальовували лавочки, чіплялися до перехожих. Один із цих молодих 

хлопців підняв із землі пляшку, розбив її і загостреними краями наніс два удари 

в обличчя незнайомцю. 

Завдання  (на що звернути увагу ): 

1. прибуття на місце події, його попередня оцінка 

2.затримання двох правопорушників із застосуванням спецзасобів 

3. опитування потерпілих, очевидців та затриманих 

4. складання протоколів (протокол затримання) 

 

Задача 5. 

До дільничного інспектора поліції Андронова звернулись громадяни та 

повідомили, що продавець м’ясного відділу магазину «Універсам» громадянин 

Пиж здійснив обман споживачів у невеликих розмірах. Прибувши з 

потерпілими на місце події, дільничний інспектор поліції виявив 

правопорушника, який не відмовлявся від своїх протиправних дій, але 

відмовлявся давати пояснення по факту їх вчинення. Для отримання пояснення, 

необхідного для складання матеріалу про адміністративне правопорушення та 

закріплення факту його скоєння, дільничним інспектором поліції Федотовим 

було застосовано фізичний вплив відносно до продавця Пижа. 

Чи правомірні дії працівника поліції? До яких заходів адміністративного 

примусу відноситься застосування фізичної сили? Які умови та підстави 

застосування заходів фізичного впливу? 

 

Задача №6 

Інспектор патрульної служби Чудов звернув увагу на громадянина, який 

побачивши працівника поліції виявив занепокоєння та намагався втекти. 

Наздогнавши невідомого, Чудов зупинив його та попросив надати документи, 

які засвідчують особу. У відповідь на це, громадянин оказав фізичне опір. 

Інспектор патрульної служби наніс невідомому декілька ударів, в результаті 

чого він впав. Чудов надягнув на нього наручники та по радіостанції викликав 

патрульний автомобіль для доставлення невідомого до чергової частини, де 

було з’ясовано, що невідомий опинився громадянином Кругловим – 

неодноразово засудженим, який знаходився у розшуку за здійснення тяжкого 

злочину. 

Чи правомірне в цій ситуації застосування працівником поліції фізичної 

сили та спеціальних засобів? 

 

Задача №7 
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Працівник поліції Смирнов Ю.Ю. о 23:00 повертаючись зі служби до 

дому, мав при собі табельну зброю. У дворі одного з будинків на нього було 

здійснено напад групи молодих осіб, які намагались силою відібрати у 

працівника поліції табельну вогнепальну зброю. Смирнов намагаючись 

зупинити молодих людей, застосував  табельну зброю, при цьому одного з них 

було поранено, інші розбіглись. 

Чи правомірне було застосування зброї в цій ситуації? 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 5:  

Теми рефератів: 

1. Адміністративно-профілактичні заходи. 

2. Заходи адміністративного припинення. 

 
Індивідуальні завдання до Теми 5:  
Підготувати доповідь: 

        1. Заходи адміністративної відповідальності. 
 

 
ТЕМА 6. Адміністративний процес та адміністративне судочинство 

Семінарське заняття № 2 – 2 год. 
План 

1. Адміністративний процес: поняття, особливості, структура. 

2. Стадії адміністративного процесу. 

3. Конфліктні (юрисдикційні, спірні) адміністративні провадження. 

4. Неконфліктні (процедурні, безспірні) адміністративні провадження 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«адміністративно-процесуальне право», «адміністративно-процесуальна 

норма», «адміністративно-процесуальні відносини», «юридичний процес», 

«адміністративний процес», «структура адміністративного процесу», 

«адміністративне провадження», «процесуальна дія», «адміністративна 

процедура», «адміністративне судочинство», «суб’єкт адміністративного 

процесу» 

 

Практичне заняття № 5- 2 год. 
План 

Задача 1. Між ПАТ «Крот» до ТОВ «Малинка» виник конфлікт з приводу 

прострочення поставки товару на 5 днів. ПАТ звернулося до адміністративного 

суду. 

Чи є ПАТ та ТОВ суб’єктами адміністративного процесу? Чи може їх спір 

вирішуватися в адміністративному суді? Відповідь обґрунтуйте  

 

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

непідсудність вимог, які стосувались протиправності наказу Державної 
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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 3. Суддя К неодноразово необґрунтовано вживав заходів щодо 

забезпечення позову та міг невживати 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? 

 

Задача 4. 14 січня 2018 року в Дніпропетровский окружний 

адміністративний суд було надіслано анонімну скаргу про розголошення 

таємниці, що охороняється законом, в тому числі таємниці нарадчої кімнати, 

але в даній скаргі не зазначено суддю, дії якого оскаржуються. 

Що буде з анонімною заявою?  

Який Ви бачите вихід їх цієї ситуації, відповідь обґрунтуйте, керуючись 

нормами законодавства України? 

 

Задача 5. 

До адміністративного суду звернулась громадянка Громова з заявою про 

сплату аліментів на двох дітей від її колишнього чоловіка. Громадянці 

відмовили у прийнятті заяви. 

Чи повинна дана справа розглядатись в адміністративному судочинстві? 

Відповідь обґрунтуйте. 

Зазначте випадки відмови у відкритті провадження згідно КАС України. 

Як потрібно діяти гр. Громовій далі? 

 

Задача 6. Дніпропетровський окружний адміністративний суд залишив 

позовну заяву без руху, посилаючись на ту обставину, що позивачем фізичною 

особою-підприємцем А не сплачено судовий збір за подання позову 

немайнового характеру. 

Чи обґрунтованою є ухвала суду? 

 

Задача 7. Фізична особа-підприємець В відкликала свою позовну заяву 

подану до Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу та просила залишити її 

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

територіальної підсудності. Суд своєю ухвалою задовольнив клопотання та 
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залишив позовну заяву без розгляду на підставі пункту 5 частини першої статті 

155 КАСУ. 

Чи обґрунтованою є ухвала суду? 

 

Задача 8. Ухвалою  Жовтоводського міського суду Дніпропетровської 

області залишено без розгляду позов фізичної особи С до відділення ДАІ з 

обслуговування м. Жовті Води Дніпропетровської області про скасування 

постанови про адміністративне правопорушення. В мотивувальній частині 

даної узвали судом зазначено, що оскільки, у судове засідання 17.11.2017 року 

позивач фізична особа С повторно не з’явилася та про причини неявки суд не 

повідомила, тому відповідно до ст. 155 ч. 1 п. 4 КАС України суд постановляє 

ухвалу про залишення позовної заяви без розгляду, якщо належним чином 

повідомлений позивач повторно не прибув у судове засідання без поважних 

причин, та від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності. 

Чи обґрунтованою є ухвала суду?  

 

Задача 9. Особа Д заявила клопотання про відкликання позову в 

судовому засіданні. Ухвалою Самарського районного суду задоволено 

клопотання та залишено позов без розгляду. 

Чи правомірними є дії суду? 

Чи можливо відкликати позов до відкриття провадження? 

Яке рішення приймає суд у разі відкликання до відкриття провадження? 

 

Задача 10. В судовому засіданні Бабушкінського районного суду м. 

Дніпро представником позивача – товариства з обмеженою відповідальність 

«Грим» було надано паспорт громадянина П, однак довіреності на 

представництво даного підприємства надано не було.  

В ролі якого учасника по справі виступає громадянин П? 

Які документи надаються суду для встановлення особи та її 

процесуальних прав? 

Які процесуальні права та обов’язки мають сторони у адміністративному 

судочинстві? 

 

Задача 11. 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 12.  
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Фізична особа-підприємець В відкликала свою позовну заяву подану до 

Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу 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 13. Дніпропетровським окружним адміністративним судом 

залишено позовну заяву Нікопольської об’єднаної державної податкової 

інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області до 

Приватного підприємства «Торонто» про стягнення коштів без руху, 

посилаючись на ту обставину, що в ній відсутні докази надіслання відповідачу 

копії позовної заяви та доданих до неї документів (квитанція про направлення 

із описом вкладення, тощо) та квитанції про сплату судового збору  

Чи обґрунтованою є ухвала суду?  

В яких випадках адміністративний позов залишається без руху?  

 

Задача 14. Суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпро, 

перевіривши матеріали адміністративного позову особи Н до Управління 

Пенсійного фонду України в Амур-Нижньодніпровському районі про визнання 

дій неправомірними та зобов’язання вчинити певні дії відкрив скорочене 

провадження. 

В загальному, скороченому чи письмовому провадженні має розглядатись 

дана справа? Відповідь обґрунтуйте. 

 

Задача 15. 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 16. На суддю Іванова І.І. було отримано скаргу про притягнення 

його до дисциплінарної відповідальності.  

Який саме орган уповноважений здійснювати дисциплінарне 

провадження щодо судді? 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 6:  

Теми рефератів: 

1. Провадження в справах про адміністративні правопорушення. 

2. Дисциплінарне провадження щодо посадових осіб ОВС. 
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Індивідуальні завдання до Теми 6:  
Підготувати доповідь: 

        1. Оскарження рішень, дій, бездіяльності посадових осіб ОВС. 
 

 
ТЕМА 7. Публічне адміністрування в адміністративно-політичній сфері 

Семінарське заняття № 2 – 2 год. 
План 

1. Поняття публічного адміністрування в адміністративно-політичній 

сфері 

2. Суб’єкти публічного адміністрування адміністративно-політичною 

сферою 

3. Сучасний стан та тенденції реформування правоохоронних органів 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«адміністративно-політична сфера». «публічне адміністрування», 

«правоохоронні органи», «європейські моделі функціонування правоохоронних 

органів», «місцева міліція», «воєнна доктрина». 

 

Практичне заняття № 5- 2 год. 
План 

Задача №1 

Дільничний інспектор ст. лейтенант поліції Семенов І.К., знаходячись у 

відпустці,  був зупинений працівником поліції за перевищення Семеновим 

встановлених обмежень  швидкості руху транспортних засобів.  

Яку відповідальність буде нести дільничний інспектор Семенов І.К.? 
 

Задача №2 

Працівник СБУ України в Дніпропетровській області Іванов К.Ю. було 

зупинено працівниками поліції у стані алкогольного сп’яніння під час 

керування транспортним засобом і складено протокол про вчинення 

адміністративного правопорушення. 

Які  особливості притягнення до  адміністративної  відповідальності 

працівників СБУ? Кваліфікуйте дії винної особи. 

 

Задача №3 

Начальник РВВС полковник поліції Вороненко М.Б. з урахованням 

положень ст.22 КУпАП звільнив від адміністративної відповідальності 

громадянина Несунова Л.Л. ,який вчинив дрібне розкрадання майна ( 5 

кілограмів жита) з току КСП « Нива» Петриківського району.  

Які  підстави звільнення від  адміністративної  відповідальності  винної 

особи?Визначте законність дії начальника РВВС. 

 

Задача №4 
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Громадянин Олешенко Р.Р. 2000р.н. був затриманий працівником 

податкової служби Троцьким А.А. під час продажу відеофільмів на 

Центральному ринку м. Дніпро , які він тиражував у себе дома без відповідних 

документів. 

Кваліфікуйте дії Олешнко Р.Р. 

 

Задача №5 

За грубе порушення правил полювання ( в заборонених місцях і за 

допомогою заборонених знарядь) головний лісничий держлісгоспу Проценко 

О.Л. піддав капітана Збройних сил України Волошенко Б.Д. штрафу у розмірі 

десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян та позбавив його права 

полювання строком на два роки з конфіскацією рушниці. 

Кваліфікуйте дії винної особи .Визначте правомірність дій Проценко 

О.Л.  

Задача №6 

Під час чергування на залізничному переїзді гр. Юхименко Ю.Б. 

відмовився виконати вимогу працівника поліції - терміново відвести своїм 

власним автомобілем  у районну лікарню травмованого після ДТП громадянина 

, посилаючись на те , що він знаходиться при виконанні службових обов’язків. 

Працівник поліції склав гр.Юхименко Ю.Б. протокол за скоєння 

правопорушення , передбаченого ст. 185 КУпАП України . 

 Здійснить юридичний аналіз ситуації. 

Задача №7 

Біля будівлі обласної ради групою невідомих осіб проводився мітинг, 

несанкціонований місцевими органами державної виконавчої влади. 

Працівниками патрульної служби поліції було вирішено припинити цей захід. 

Чи правомірне рішення працівників поліції? Відповідь обґрунтуйте з 

посиланням на чинні нормативно-правові акти. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 7:  

Теми рефератів: 

1. Суб’єкти публічного адміністрування в адміністративно-політичній 

сфері. 

2. Повноваження посадових осіб ОВС у галузі внутрішніх справ. 

 
Індивідуальні завдання до Теми 7:  
Підготувати доповідь: 

        1. Структура адміністративно-політичної сфери. 
 

 

2 СЕМЕСТР 

 
ТЕМА 8. Адміністративна відповідальність за законодавством України 
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Семінарське заняття № 2 – 2 год. 
План 

1. Поняття та сутність адміністративної відповідальності ,її відмінність 

від інших видів юридичної відповідальності 

2. Поняття, особливості та підстави адміністративної відповідальності.  

3. Особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб’єктів  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

“адміністративна відповідальність”, “адміністративне правопорушення”, 

“альтернативи відповідальності”, «кримінально-карані проступки», 

«адміністративні проступки». 

Завдання для самостійної роботи до Теми 8:  

Теми рефератів: 

1. Місце адміністративної відповідальності в системі юридичної 

відповідальності; 

2. Поняття, особливості та підстави адміністративної 

відповідальності; 

3. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх осіб, 

батьків і осіб, що їх замінюють; 

4. Особливості адміністративної відповідальності працівників поліції; 

 
Індивідуальні завдання до Теми 8:  
Підготувати доповідь: 

        1. Структура адміністративно-політичної сфери. 
 

 

ТЕМА 9. Поняття, ознаки та юридичний склад адміністративного 
правопорушення 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 
План 

1. Поняття адміністративного правопорушення та його види. 

2. Юридичний склад адміністративного правопорушення. 

3. Юридичний аналіз складу адміністративного правопорушення, (об'єкт, 

об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона). 

4. Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

“юридичний склад”, “юридичний аналіз”, «об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, 

суб'єктивна сторона). 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

“правопорушення”, “адміністративне правопорушення”, “ юридичний склад ”, 

«об'єкт», «об'єктивна сторона», «суб'єкт», «суб'єктивна сторона», «юридичний 

аналіз». 
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Заповніть дану таблицю, використовуючи КУпАП : 

№ 

пп 

Номер статті 

КУпАП 

Юридичний склад адміністративного 

правопорушення 

Об’єкт Об’єктивна 

сторона 

Суб’єкт Суб’єктивн

а сторона 

1 44     

2 65     

3 121     

4 173     

5 199     

 

Задача №1 

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 №2 

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 №3 

15.06.2015 р. о 18 год. 15 хв. Громадянин Соломко О. О. , 1984 р.н., 

перебуваючи на трамвайній зупинці у нетверезому стані , гучно розмовляв , 

застосовуючи нецензурну мову , чіпляючись до перехожих. Патрульні поліції, 
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помітивши дії гр. Соломко , підійшли , припинили протиправну поведінку і 

склали відповідний протокол про адміністративне правопорушення. 

Кваліфікуйте дії винної особи . Визначте суб’єкт та об’єкт  

адміністративного правопорушення .Складіть протокол про адміністративне  

правопорушення 

Задача №4 

15.04.2018 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. 

Кваліфікуйте дії винної особи. Здійснить юридичний  аналіз 

адміністративне  правопорушення.  

 

Задача №5 

08.03.2018 р. о 23 год. 00 хв. громадянин Бровченко Л.Л. у квартирі за 

місцем свого проживання за адресою: м.Дніпро , 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 №6 

30.06 2018 р. о 14 год. 00 хв. громадянин Германії Фелікс Браун, 1999 

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

розмовляв, застосовуючи нецензурну мову, чіпляючись до перехожих. 

Патрульні ППС, помітивши дії гр. Брауна, 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 

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 №8 

Гр.Чернишов є автором літературного твору « Вогонь» , його приятель В. 

Кондратенко передав організації мовлення цей літературний твір і переміг у 

літературному конкурсі та отримав нагороду у вигляді магнітоли МФ 90. 

Визначити мету діянь В.Кондратенко та об’єкт  адміністративного 

правопорушення .Вирішить задачу. 
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Завдання для самостійної роботи до Теми 9:  

Теми рефератів: 

1. Поняття та ознаки адміністративного правопорушення. 

2. Класифікація адміністративних правопорушень. 

3. Поняття та види класифікації складів адміністративних правопорушень. 

 
Індивідуальні завдання до Теми 9:  
Підготувати доповідь: 

1. Об’єктивні ознаки адміністративного правопорушення та їх 

характеристика. 

2. Суб’єктивні ознаки адміністративного правопорушення та їх 

характеристика. 

3. Розмежування адміністративного правопорушення і злочину. 
 

 

ТЕМА 10. Поняття та види адміністративних стягнень 
Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Поняття та види адміністративних стягнень 

2. Заходи впливу що застосовуються до неповнолітніх. 

3. Загальні правила накладення стягнення за адміністративне 

правопорушення. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«стягнення», «основні та додаткові», “загальні правила накладення” 

“правопорушення”, “адміністративне правопорушення”, “ юридичний склад ”, 

«об'єкт», «об'єктивна сторона», «суб'єкт», «суб'єктивна сторона», «юридичний 

аналіз». 

 

Задача №1  

Громадянин Скрябін Г. був затриманий працівниками поліції в момент 

проїзду в салоні тролейбусу № 7 в стані алкогольного сп’яніння .Під час 

особистого огляду в правому кишені брюк гр.Скрябіна було вилучено 15 

таблеток опію ( 1 таблетка -0,01 гр.).Як пояснив гр..Скрябін , таблетки він 

знайшов на підлозі клубу «Сфера» двома годинами раніше та залишив їх у себе 

для особистого вживання. . 

Кваліфікуйте дії гр..Скрябіна .Визначити подальші дії працівників 

поліції.  

     Задача №2 

Біля дільничного пункту поліції по вул..Котова , 11 м. Дніпро був 

затриманий чоловік , який підозріло поводився (постійно озирався та рухався 

перебіжками). На вимогу працівників поліції про пред’явлення документів ,що 

посвідчують його особу , чоловік разом із паспортом дістав ампулу із написом 
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«морфій» об’ємом 0,25 гр. , пояснивши що хоче добровільно здати наркотичний 

засіб. 

Здійсніть юридичний аналіз ситуації. Визначте, чи є в діях затриманого  

ознаки адміністративного правопорушення ?   

Задача №3 

 Громадянина  Сотника М.М. було затримано працівниками поліції 

11.12.2017 року в м.Кривий Ріг за дрібну крадіжку в супермаркеті , під час 

огляду особистих речей в його сумці знайдено 300 таблеток сильнодіючого 

психотропного засобу , яке він збирався збути оптом в м.Запоріжжя . 

Який вид юридичної відповідальності буде застосоване до гр..Сотника 

М.М.? Відповідь обґрунтуйте. 

Задача №4 

 Працівниками поліції був затриманий громадян Бакунін С. , який 

перебував у стані наркотичного сп’яніння . Після проходження медичного 

огляду ,стало відомо , що Бакунін С. поставлено діагноз «наркоманія» та він  

перебуває на обліку в медичному закладі, але  все одно продовжує незаконно 

вживати наркотики . 

Кваліфікуйте дії винної особи . Чи може гр..Бакунін С. бути примусово 

відправлений на лікування від наркоманії?Визначте нормативно-правовий акт , 

який регламентує примусове лікування. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 10:  

Теми рефератів: 

1.Поняття та види адміністративних стягнень. 

2.Заходи впливу що застосовуються до неповнолітніх. 

3.Загальні правила застосування стягнення за адміністративне 

правопорушення. 
Індивідуальні завдання до Теми 10:  
Підготувати доповідь: 

1. Адміністративні стягнення, що застосовуються до юридичних осіб. 

 

 
ТЕМА 11. Забезпечення законності в публічному адмініструванні 

Семінарське заняття  № 2 – 2 год. 
План 

1. Законність як принцип, режим, правовий стан: поняття, ознаки та 

способи забезпечення. 

2. Контроль як спосіб забезпечення законності у сфері публічного 

управління. 

3. Нагляд як спосіб забезпечення законності у сфері публічного 

управління. 

4. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності у сфері 

публічного управління. 
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Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«законність», «дисципліна», «способи забезпечення законності», «контроль», 

«нагляд», «звернення громадян», «гарантії забезпечення законності», 

«галузевий контроль», «громадський контроль», «нагляд прокуратури», 

«адміністративний нагляд». 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 11:  

Теми рефератів: 

1. Режим законності: сучасний стан та перспективи. 

2. Контроль за діяльністю підрозділів ОВС. 
 
Індивідуальні завдання до Теми 11:  
Підготувати доповідь: 

1. Нагляд за діяльністю підрозділів ОВС. 

 

 
ТЕМА 12. Адміністративна відповідальність за правопорушення в сфері 

обігу наркотиків 
Семінарське заняття  № 2 – 2 год. 

План 

1. Загальна характеристика правопорушеннь в сфері обігу 

наркотичних засобів та речовин 

2. Особливості адміністративної відповідальності за правопорушення 

в сфері обігу наркотичних засобів та речовин. 

3. Органи, посадові особи, які наділені юрисдикційними 

повноваженнями в сфері обігу наркотичних засобів та речовин. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«законність», « незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, 

пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в 

невеликих розмірах». 

 

Задача №1  

Громадянин Скрябін Г. був затриманий працівниками поліції в момент 

проїзду в салоні тролейбусу № 7 в стані алкогольного сп’яніння .Під час 

особистого огляду в правому кишені брюк гр.Скрябіна було вилучено 15 

таблеток опію ( 1 таблетка -0,01 гр.).Як пояснив гр..Скрябін , таблетки він 

знайшов на підлозі клубу «Сфера» двома годинами раніше та залишив їх у себе 

для особистого вживання. . 

Кваліфікуйте дії гр..Скрябіна .Визначити подальші дії працівників 

поліції.  

     Задача №2 
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Біля дільничного пункту поліції по вул..Котова , 11 м. Дніпро був 

затриманий чоловік , який підозріло поводився (постійно озирався та рухався 

перебіжками). На вимогу працівників поліції про пред’явлення документів ,що 

посвідчують його особу , чоловік разом із паспортом дістав ампулу із написом 

«морфій» об’ємом 0,25 гр. , пояснивши що хоче добровільно здати наркотичний 

засіб. 

Здійсніть юридичний аналіз ситуації. Визначте, чи є в діях затриманого  

ознаки адміністративного правопорушення ?   

Задача №3 

 Громадянина  Сотника М.М. було затримано працівниками поліції 

11.12.2017 року в м.Кривий Ріг за дрібну крадіжку в супермаркеті , під час 

огляду особистих речей в його сумці знайдено 300 таблеток сильнодіючого 

психотропного засобу , яке він збирався збути оптом в м.Запоріжжя . 

Який вид юридичної відповідальності буде застосоване до гр..Сотника 

М.М.? Відповідь обґрунтуйте. 

Задача №4 

 Працівниками поліції був затриманий громадян Бакунін С. , який 

перебував у стані наркотичного сп’яніння . Після проходження медичного 

огляду ,стало відомо , що Бакунін С. поставлено діагноз «наркоманія» та він  

перебуває на обліку в медичному закладі, але  все одно продовжує незаконно 

вживати наркотики . 

Кваліфікуйте дії винної особи . Чи може гр..Бакунін С. бути примусово 

відправлений на лікування від наркоманії?Визначте нормативно-правовий акт , 

який регламентує примусове лікування. 

Задача №5 

13.11.2017 року працівник поліції затримав гр.Петрова Т., який намагався 

відправити Новою Поштою невелику дозу коноплі.  

Кваліфікуйте дії винної особи. Здійсніть юридичний аналіз  

адміністративного правопорушення. 

Задача №6 

17.10.2017 року в 15.00 гр. Снегір О. прийшов до районного відділу 

поліції в м. Ужгород і добровільно здав невелику кількість амфітаміну 

працівникам поліції , при цьому зізнався , що деякий час незаконно зберігав 

амфітамін у себе в квартирі. 

Чи  є юридичні  підстави притягнення гр.Снегір О. до  адміністративної 

відповідальності ?  

Кваліфікуйте дії гр.Снегір О. 

Задача №7 

11.01.2018 року інспектор поліції затримав гр.Іванова С. , який чіплявся 

до перехожих і перебував в стані наркотичного сп’яніння .Інспектор поліції 

запропонував пройти медичне обстеження на що гр.Іванов С. відмовився та 

почав застосовувати нецензурну мову. Інспектор поліції арештував гр.Іванова 

С. і утримував під вартою 5 діб. 
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Кваліфікуйте дії винної особи. Чи правомірні дії інспектора поліції? 

Задача №8 

Працівники поліції , які здійснювали патрулювання ,помітили підозрілого  

15- літнього гр.Лугового М.,який побачивши поліцейських почав тікати. 

Працівники поліції затримали гр.Лугового, під час огляду речей знайшли в 

кишені марихуану . на що той заявив , що ніс її і відділення поліції для того , 

щоб добровільно здати. 

Кваліфікуйте дії винної особи. Назвіть особливості адміністративної 

відповідальності неповнолітніх осіб та їх батьків або осіб , що їх замінюють. 

Задача №9 

Громадянин Ворон Г. періодично вживав наркотичні засоби , його 

приятель запропонував влаштуватися на роботу де він повинен пройти 

медичний огляд .Гр.Ворон Г. подав документи на працевлаштування ,але 

відмовився проходити медичний огляд стверджуючи , що його стан здоров я є  

задовільний. 

Кваліфікуйте дії винної особи. Здійсніть юридичний аналіз  ситуації. Чи є 

підстави притягнення гр.Ворон Г. до адміністративної відповідальності за 

ухилення від проходження медичного огляду при працевлаштуванні? 

Задача №10 

Громадянин Карпенко В. на присадибній земельній ділянці посіяв  

снотворний мак. Після рейдової перевірки було встановлено . що посіяно десь 

60 рослин. В суді гр.Карпенко В. заявив , що не вважає це правопорушенням і 

така кількість снотворного маку є допустимою для посіву на своєї дачної 

ділянці. Суд  розглянувши справу визнав це адміністративним 

правопорушенням , конфіскував незаконно вирощувані наркотичні рослини і 

наклав штраф у розмірі 70 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 

Кваліфікуйте дії гр.Карпенко В.Чи правомірні дії суду? 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 12:  

Теми рефератів: 

1. Загальна характеристика і види адміністративних проступків, що 

посягають на відносини у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних 

речовин. 
 

Індивідуальні завдання до Теми 12:  
Підготувати доповідь: 

1. Роль поліції у протидії правопорушенням в сфері обігу наркотиків. 

 
 

ТЕМА 13. Адміністративні правопорушення на транспорті 
Практичне заняття  № 2 – 2 год. 

План 

1. Загальна характеристика та види правопорушень на транспорті 
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2. Родовий об'єкт та суб'єкти правопорушень на транспорті. 

3. Особи, що мають право складати протоколи за правопорушення на 

транспорті. 

4. Особи, що мають право розглядати справи про правопорушення на 

транспорті. 

5. Стягнення, що накладаються за правопорушення на транспорті. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«керування транспортним засобом», «транспортний засіб», «водій», «пішохід», 

«безпека дорожнього руху». 

 

Задача №1 

Під час несення служби по маршруту «Дніпро-Київ» сержант поліції  

Семенов В.С. у тамбурі вагону №12 зробив зауваження  громадянину Шульги 

С.Ю., який палив. Сержант поліції Семенов В.С. почав вимагати від 

громадянина припинити палити у громадському місці, натомість Шульга 

сказав, що тамбур поїзду не є громадським місцем. 

Чи правомірна вимога працівника поліції? Чи є тамбур поїзда 

громадським місцем? Якщо так, то які норми чинного законодавства 

порушено? 

Задача №2 

Нарядом патрульної служби до чергової частини органу внутрішніх справ 

була доставлена громадянка Молдови, яка займалася проституцією. Разом з 

громадянкою перебувала її 13 річна донька. 

Кваліфікуйте дії винної особи. 

Задача №3 

Громадянка Кравченко С.П. звернулася до дільничного інспектора поліції 

і повідомила, що її співмешканець громадянин Кутузов В.А. здійснює постійне 

залякування, яким навмисно спричиняється емоційна невпевненість, її дочці 

Олені. Громадянка Кравченко С.П. вимагала притягнути до відповідальності за 

вчинення насильства в сім’ї громадянина Кутузова. Дільничний інспектор 

поліції відмовив у притягненні до відповідальності за вчинення насильства в 

сім’ї громадянина Кутузова, оскільки він не є чоловіком громадянки Кравченко 

С.П. і батьком її доньки. 

Чи правомірна відповідь дільничного інспектора поліції? 

Задача №4 

До чергової частини Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в 

Дніпропетровській області поступило повідомлення про, що після закінчення 

футбольного матчу біля стадіону «Донбас Арена» двома громадянами України було 

скоєно  образливе чіпляння до громадянина Туреччини, яка супроводжувалась 

нецензурною лайкою в громадському місці. 

Здійснить юридичний аналіз ситуації та кваліфікуйте дії винних осіб. 

Задача №5 
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1 грудня до чергової частини Київського РВ ДМУ ГУМВС України в 

Дарницькій області звернулася громадянка Іванова Олена Петрівна та 

повідомила, що її чоловік Іванов Михайло Іванович, знаходячись у стані 

алкогольного сп’яніння, вчиняє психологічне та фізичне насильство відносно 

свого батька Іванова Івана Семеновича із застосуванням погрози вбивства. 

Оперативний черговий направив на місце правопорушення двох дільничних 

інспекторів, що обслуговують зазначену територію. На час прибуття поліції 

кривдник у присутності дільничних інспекторів поліції погрожує батькові 

расправою, ображає його та жінку. На вимогу поліції припинити насильство 

продовжує вчиняти протиправні дії. 

Які тактичні дії необхідно провести дільничним інспекторам поліції у цій 

ситуації? Складіть необхідні документи. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 13:  

Теми рефератів: 

          1.Загальна характеристика та види правопорушень на транспорті 
2.Окремі види правопорушень на траспорті 
Індивідуальні завдання до Теми 13:  
Підготувати доповідь: 

          1. Особливості оформлення адміністративних матеріалів в справах про 

правопорушення на транспорті. 

 
 

ТЕМА 14. Адміністративні  правопорушення, що посягають на 
громадський порядок і громадську безпеку 

Практичне заняття  № 2 – 2 год. 
План 

1. Загальна характеристика та види правопорушень, що посягають на 

громадський порядок і громадську безпеку. 

2. Дрібне хуліганство 

3. Вчинення насильства в сім’ї.  

4. Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях 

5. Виготовлення та придбання самогону 

6. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у 

заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«громадський порядок», «громадська безпека» , «дрібне хуліганство», 

«насильство в сім’ї». 

 

Задача №1 

Військовослужбовець Рудик Р.Р. , який знаходився у короткостроковій 

відпустці у своїх батьків у м. Павлоград , розпивши у місцевому кафе разом зі 
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своїм другом Остапчуком В.В. пляшку горілки , вчинили бійку з двома 

чоловіками , поведінка яких їм не сподобалась. 

Кваліфікуйте дії гр. .Рудик Р.Р. і Остапчука В.В. та визначте можливі 

варіанти їх відповідальності. 

Задача №2 

05.03.2018 року о 15.00 інспектором поліції майором Сидоренко О.Л. 

були зупинені три автомобіля «Lexsis» , які пересувались по центральній вулиці 

с.Солоне Дніпропетровської області і створювали перешкоду дорожньому руху 

, при цьому в двох автомобілях знаходились озброєні мисливськими 

рушницями люди , котрі стріляли в повітря. Як було встановлено , вони таким 

чином відмічали весілля свого товарища Газбуряна Л.А. 

Здійснить юридичний аналіз ситуації. Вкажіть можливі заходи 

відповідальності до правопорушників. 

Задача №3 

Громадянин Петренко С.С. , кочегар КСП « Зоря» ,залишив без нагляду 

працююче на дизельному паливі устаткування , що призвело до загорання. 

Пожежу вдалось локалізувати завдяки активним діям завідуючого фермою , що 

знаходилась неподалік. Два місяці тому Петренко С.С. уже піддавався 

адміністративному штрафу за порушення правил пожежної безпеки. 

Кваліфікуйте дії гр. Петренко С.С. та визначте заходи правової 

відповідальності щодо нього. 

Задача № 4 

1 грудня до чергової частини Київського РВ ДМУ ГУМВС України в 

Дарницькій області звернулася громадянка Іванова Олена Петрівна та 

повідомила, що її чоловік Іванов Михайло Іванович, знаходячись у стані 

алкогольного сп’яніння, вчиняє психологічне та фізичне насильство відносно 

свого батька Іванова Івана Семеновича із застосуванням погрози вбивства. 

Оперативний черговий направив на місце правопорушення двох дільничних 

інспекторів, що обслуговують зазначену територію. На час прибуття поліції 

кривдник у присутності дільничних інспекторів поліції погрожує батькові 

расправою, ображає його та жінку. На вимогу поліції припинити насильство 

продовжує вчиняти протиправні дії. 

Які тактичні дії необхідно провести дільничним інспекторам поліції у цій 

ситуації? Складіть необхідні документи.  

Задача №5 

На залізничному вокзалі м.Київа гр..Іванов В.В. перевірив білети на поїзд 

, бо їхав до м.Харьківа. Рядом  група осіб грала в азартні ігри («наперсток»), 

Іванов підійшов та вирішив зіграти і перший раз виграв 50 гривен. Через одну 

годину Іванов програв всі гроші та звернувся до працівників поліції. 

Здійснить юридичний аналіз ситуації Кваліфікуйте дії винних осіб. 

Задача №6 

Біля приміщення Апеляційного суду Дніпропетровській області 

громадяни (близько 30 осіб), що вийшли на вулицю після розгляду судової 
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справи, невдоволенні вироком суду, вчинили масове порушення громадського 

порядку, вигукували образливі слова в бік суддів, виражалися нецензурною 

лайкою. Троє працівника  поліції, які здійснювали охорону судового 

приміщення та контрольно-пропускний режим, вийшли на вулицю з метою 

припинення протиправних дій. 

Кваліфікуйте дії винних осіб.   

Завдання для самостійної роботи до Теми 14:  

Теми рефератів: 

1.Загальна характеристика та види правопорушень, що посягають на 

громадський порядок і громадську безпеку. 
2.Окремі види правопорушень, що посягають на громадський порядок та 
громадську безпеку.  

Індивідуальні завдання до Теми 14:  
Підготувати доповідь: 

1. Запобігання адміністративним правопорушенням, що посягають на 

громадський порядок і громадську безпеку. 

2. Роль поліції  у протидії правопорушенням, що посягають на 

громадський порядок і громадську безпеку. 

 

 
ТЕМА 15. Адміністративні правопорушення, що посягають на 

встановлений порядок управління 
Практичне заняття  № 2 – 2 год. 

План 

1. Загальна характеристика та види правопорушень, що посягають на 

встановлений порядок управління 

2. Особи, які мають право Загальна характеристика та види 

правопорушень, що посягають на встановлений порядок управління складати 

протоколи за правопорушення, що посягають на встановлений порядок 

управління. 

3. Особи, які мають право розглядати справи  про правопорушення, 

що посягають на встановлений порядок управління 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«неправомірне використання», «злісна непокора», «порядок організації та 

проведення зборів, мітингів, демонстрацій», «неповага до суду». 

 

Задача №1 

Співробітником спецпідрозділу Управління Служби Безпеки України в 

Дніпропетровській області відносно Іванова І.Д. складено протокол від 14 

вересня 2018 року про порушення спеціальних обмежень, направлених на 

попередження корупції, визначених Законом України «Про засади запобігання і 

протидії корупції». У протоколі зазначено, що Іванов І.Д., займаючи посаду 
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спеціаліста 1 категорії Шевченківського відділу реєстрації актів цивільного 

стану Дніпропетровського міського управління юстиції, будучи державним 

службовцем, суб єктом корупційних дій, у червні 2015 року умисно, в 

порушення вимог діючого законодавства України, надала недостовірну 

інформацію органам Служби Безпеки України.  

Кваліфікуйте дії винної особи. Які адміністративно-процесуальні 

документи складаються? 

 

Задача № 2 

Заступник начальника управління Київської міської державної 

адміністрації Коротков А.О., державний службовець 4 категорії, 25 вересня 

2018 року отримав подарунок (електронну книжку PocketBookBasic 611 

вартістю 1250 грн.) від свого давнього знайомого Петрова Р.Р., який працює 

заступником голови однієї із районних державних адміністрації м.Києва.  

26 вересня 2018 року Коротков А.О. отримав на день народження подарунок 

(цифровий фотоапарат General Electric C 1033 вартістю 450 грн.) від 

співробітників свого управління – Мидякова Т.С. та Орлова О.О.. 

Кваліфікуйте дії винних осіб. 

Задача №3 

Начальник відділу районної державної адміністрації Резнов ЮЛ., 

використовуючи свої службові повноваження та пов’язані з цим можливості, з 

метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свій 

автомобіль «Шевроле-Лачетті» синього кольору, 2007 року випуску для 

таксування по нічному місту з метою додаткового заробітку.  

Кваліфікуйте дії винної особи. Здійсніть юридичний аналіз ситуації. 

Задача № 4 

Згідно протоколу №2 від 20 липня 2018 року, що надійшов від 

начальника ГУМВС України в Рівненській області щодо громадянина Петренка 

С.С. котрий будучи головою Володимирецької районної державної 

адміністрації допустив порушення спеціальних обмежень щодо державних 

службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, 

спрямованих на запобігання та протидію корупції, передбачених ч.2ст. 7 Закону 

України “Про засади запобігання і протидії корупції”.  

Для розгляду справи про вчинення адміністративного проступку Петренко С.С. 

з’явився до суду, свою вину у вчиненні правопорушення не визнав. Суду 

пояснив, що 20 липня 2015р. щодо нього було складено протокол про 

порушення вимог ч.2 ст.7 Закону України «Про засади запобігання і протидії 

корупції», оскільки він, будучи головою Володимирецької районної державної 

адміністрації Рівненської області є засновником СВК «Бережанка» 

Володимирецького району.  

Кваліфікуйте дії винної особи. Здійсніть юридичний аналіз ситуації. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 15:  
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Теми рефератів: 

1.Загальна характеристика та види правопорушень, що посягають на 

встановлений порядок управління. 

2.Запобігання адміністративним правопорушенням, що посягають на 

встановлений порядок управління. 
Індивідуальні завдання до Теми 15:  
Підготувати доповідь: 

1.Поліція, як суб’єкт розгляду і вирішення справ про правопорушення, що 

посягають на встановлений порядок управління. 

 

 
ТЕМА 16. Адміністративна відповідальність за корупційні діяння 

Семінарське заняття № 2 – 2 год. 
План 

1.Загальна характеристика адміністративно караних корупційних діянь та 

інших правопорушень, пов’язаних з корупцією. 

2. Характеристика окремих видів корупційних діянь та інших 

правопорушень, пов’язаних з корупцією.  

3.Адміністративне провадження у справах про корупційні діяння та інші 

правопорушення, пов’язанні з корупцією. 

 4. Суб’єкти корупційних діянь та інших правопорушень пов’язаних з 

корупцією. .  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

«порушення обмежень», «одержання дарунку», «конфлікт інтересів», 

«незаконне використання інформації», «невжиття заходів». 

 

Практичне заняття № 5- 2 год. 
План 

Задача №1 

Старший інспектор поліції Смирнов зупинив автомобіль ГАЗ – 31029, 

який рухався на великій швидкості. При перевірці документів було з’ясoвано, 

що автомобіль належить торгівельній фірмі. Старший інспектор поліції 

Смирнов звернув увагу на запах алкоголю у водія. У машині знаходився 

директор фірми, який пояснив, що у водія лише залишкові явища вживання 

алкоголю напередодні, що в них у даний момент термінова ділова поїздка і 

попросив не затримувати їх і запропонував гроші. 

Як повинен діяти старший інспектор поліції в цій ситуації, відповідь 

обґрунтуйте з посиланням на нормативно-правові акти. 

Задача №2 

Черненко Б.Л., працюючи з 16 березня 1999 року на посаді директора 

Збаразького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

своїм наказом №15-к від 6 листопада 2008 року, на посаду провідного 

спеціаліста відділу соціальної роботи Збаразького районного центру соціальних 



 

 

32 

 

служб для сім’ї, дітей та молоді призначено її доньку – Черненко О.Б., яка 

перебувала у її підпорядкуванні. З 1 липня 2011 року після набрання чинності 

Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» відповідно до ч.1 

ст. 9, ч.ч. 1, 2 ст.14 цього Закону Черненко Б.Л. жодних заходів до усунення 

конфлікту інтересів не вжила та керівництво про даний факт не повідомила.  

Кваліфікуйте дії осіб. Відповідь обґрунтуйте з посиланням на чинні 

нормативно-правові акти. 

Задача №3 

Заступник голови обласної державної адміністрації, Івченко Р.Р., 

державний службовець 4 категорії, всупереч ст. 6 Закону України "Про засади 

запобігання і протидії корупції" допустив порушення встановлених законом 

обмежень щодо використання службових повноважень та пов'язаних з цим 

можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди для себе у розмірі, що 

не перевищує п'яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 

Працівники обласної державної адміністрації – Остапенко О.О. (головний 

спеціаліст відділу) та Євіна Т.Д. (начальник відділу) були відсутні на роботі з 

9:00 години до 14:00 години 13 вересня 2015 р. У відпустках чи на лікарняному 

Остапенко О.О. та Євіна Т.Д. не перебували і повинні знаходитися на робочому 

місці, а фактично знаходилися на будівництві будинку, що належить Івченко 

Р.Р. в с. Марківка Полтавського району.  

Згідно з правилами внутрішнього розпорядку та графіком роботи зазначені 

громадяни повинні перебувати на робочих місцях з 9-00 до 17-30 з перервою на 

обід з 12-00 до 13-00 .  

Кваліфікуйте дії осіб. Відповідь обґрунтуйте з посиланням на чинні 

нормативно-правові акти. 

Задача № 4 

Бондар Ю.Т., перебуваючи на посаді начальника Ніжинського 

міжрайонного управління водного господарства, маючи у безпосередньому 

підпорядкуванні близьких йому осіб: дочку Бондар Т.Ю., яка працює в 

управлінні з 01.01.2010 року, а на посаді головного економіста управління 

працювала з 01.06.2011 року по 01.09.2011 року, а потім була переведена на 

посаду провідного економіста служби головного економіста управління, 

дружину Бондар О.О., яка працює в управлінні з 11.09.1972 року, а з 01.06.2011 

року по 01.09.2011 року працювала провідним економістом служби головного 

економіста, а потім була переведена на посаду провідного інженера-

гідротехніка відділу експлуатації даного управління. Після набрання чинності 

Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» з 1 липня 2011 

року, не вжив заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення 

конфлікту інтересів, не усунув обставини, що порушують вимоги частини 

першої статті 9 цього Закону, у термін, визначений частиною другою зазначеної 

статті, та не повідомив невідкладно безпосереднього керівника - начальника 

Деснянського басейнового управління водних ресурсів про наявність конфлікту 

інтересів, У зв’язку з цим, станом на 12.10.2011 року близькі особи Бондар 
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Ю.Т. продовжують перебувати на займаних посадах у безпосередньому 

підпорядкуванні.  

Чи правомірне дії гр. Бондар Ю.Т.? Відповідь обґрунтуйте з посиланням 

на чинні нормативно-правові акти. 

Задача № 5 

Біляєв О.О., перебуваючи на посаді Коханівського сільського голови 

Кам’янського району Черкаської області, будучи посадовою особою органів 

місцевого самоврядування 4 категорії 9 рангу, протягом липня 2015 року 

неправомірно надав перевагу своїй дружині Біляєвій Т.Л. при прийнятті 

рішення про погодження надання в оренду земельної ділянки водного фонду 

(ставка) площею 10,6 га, який знаходиться на адміністративній території 

Коханівської сільської ради, Кам’янського району Черкаської області 

Чи правомірне дії сільського голови? Відповідь обґрунтуйте з посиланням 

на чинні нормативно-правові акти. 

Задача №6 

Громадянин Курков А.Д., займаючи посаду інспектора з кадрів, секретаря 

- друкарки МКП ЖЕК №5, являючись посадовою особою юридичної особи 

публічного права, отримала від громадянина Іванцова М.М. незаконний 

дарунок у вигляді грошових коштів у сумі 400 гривень, коньяку 

ALEXXV.S.O.P., коробки цукерок EsferoGrem, банки кави JacodsMonarch, на 

загальну суму 588,15 грн, як подяку за виготовлення документів про відбування 

громадських робіт, а саме: інформацію про кількість відпрацьованих годин за 

направленням суду для відбування покарання в МКП ЖЕК Іванцова М.М., 

характеристику на Іванцова М.М., табель відпрацьованих годин.  

Чи правомірне дії гр..Куркова А.Д.? Відповідь обґрунтуйте з посиланням 

на чинні нормативно-правові акти. 

 

Завдання для самостійної роботи до Теми 16:  

Теми рефератів: 

1. Загальна характеристика адміністративних корупційних правопорушень. 

2. Характеристика окремих видів адміністративних корупційних 

правопорушень. 

3. Провадження у справах про адміністративні корупційні правопорушення. 

4. Суб’єкти вчинення адміністративних корупційних правопорушень. 

5. Поняття корупції та адміністративних корупційних правопорушень. 
Індивідуальні завдання до Теми 16:  
Підготувати доповідь: 

1. Запобігання і протидія корупції в органах внутрішніх справ 

України. 

2. Особливості оформлення адміністративних матеріалів про 

адміністративні корупційні правопорушення. 

3. Перспективні шляхи подолання корупції в Україні. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Поняття, риси та завдання адміністративного права. 

2. Місце адміністративного права в системі права України. 

3. Адміністративне право як частина публічного права.  

4. Соціальне призначення адміністративного права. 

5. Предмет адміністративного права та його переосмислення в умовах 

здійснення адміністративної реформи. 

6. Методи адміністративно-правового регулювання та їх розвиток у 

контексті реформи адміністративного права. 

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

8. Принципи адміністративного права: поняття та система.  

9. Адміністративно-правова наука: поняття, предмет, зміст та система.  

10. Механізм адміністративно-правового регулювання суспільних 

відносин: поняття, зміст, значення та елементи. 

11. Стадії адміністративно-правового регулювання.  

12. Адміністративно-правові норми: поняття, ознаки, види та 

особливості структури. 

13. Акти тлумачення адміністративно-правових норм. 

14. Особливості реалізації норм адміністративного права.  

15. Джерела адміністративного права та їхня характеристика. Основні 

законопроектні роботи в галузі адміністративного права. 

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

правових відносин.  

17. Сутність, ознаки і принципи публічного управління. Структура 

публічного управління. 

18. Державне управління як форма прояву державної виконавчої влади.  

19. Соціальні та юридичні ознаки суб’єктів адміністративного права 

20. Компетенція: поняття, значення та структура.  

21. Фізичні особи як суб’єкти адміністративного права. 

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

елементи та види. 

23. Публічна адміністрація: поняття, ознаки, види.  

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

виконавчої влади.  

25. Органи місцевого самоврядування: нормативна основа, поняття, 

компетенція, функції та система.  

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

27. Інститут державної служби в системі адміністративного права.  
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28. Поняття, система, принципи та види державної служби в Україні.  

29. Управління державною службою: завдання, функції. Система 

органів управління державною службою.  

30. Організаційно правове регулювання проходження державної 

служби.  

31. Адміністративно-правовий статус державних службовців: поняття, 

ознаки та елементи. 

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

33. Адміністративні акти: поняття, властивості, види.  

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

їх різновиди.  

35. Поняття та характерні риси методів діяльності публічної 

адміністрації, їх юридично владне значення та зміст.  

36. Адміністративний розсуд. 

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

38. Заходи адміністративного попередження: їх призначення, види, 

підстави та порядок застосування.  

39. Заходи адміністративного припинення: поняття, мета, підстави 

застосування, види, порядок застосування.  

40. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні 

правопорушення. 

41. Заходи адміністративного стягнення. Цільове призначення 

стягнень.  

42. Поняття та ознаки  адміністративного правопорушення.  

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

суб’єктивної сторони адміністративного правопорушення.   

44. Класифікація адміністративних правопорушень.  

45. Адміністративна відповідальність: поняття, мета, функції, 

принципи та ознаки. 

46. Суб’єкти адміністративної відповідальності. 

47. Адміністративна відповідальність юридичних осіб.  

48. Підстави адміністративної відповідальності.  

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

50. Поняття, зміст та загальні риси адміністративного процесу.  

51. Принципи адміністративного процесу: поняття, система.  

52. Суб’єкти адміністративного процесу, їх адміністративно-

процесуальний статус. 

53. Структура адміністративного процесу, характеристика його 

елементів. 

54. Адміністративне провадження: поняття, сутність, система та види.  

55. Адміністративно-процесуальне право: предмет, методи, завдання.  

56. Загальна характеристика провадження в справах за зверненнями 

громадян.  
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57. Дисциплінарне провадження щодо державних службовців. 

58. Нормотворче провадження: поняття, зміст, стадії. 

59. Поняття, ознаки, структура та види провадження у справах про 

адміністративні правопорушення.  

60. Поняття, сутність, принципи забезпечення законності в публічному 

управлінні.  

 


