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1. Загальні методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи 

з навчальної дисципліни «Адміністративне право» 

Студенти заочної форми навчання вивчають навчальну дисципліну «Адміністративне 

право» у повному обсязі як базовий курс. Головним методом є самостійна робота студента, 

зокрема - написання контрольних робіт. 

Виконання контрольної роботи сприяє засвоєнню інститутів Загальної та Особливої 

частин адміністративного права, виробленню навичок логічно та аргументовано висловлювати 

думки, правильно тлумачити і застосовувати норми чинного адміністративного законодавства 

та грамотно кваліфікувати діяння, що є адміністративними правопорушеннями відповідно до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Процес підготовки контрольної роботи складається з таких етапів: 

 вибір завдань; 

 опрацювання літератури та нормативних актів; 

 систематизація зібраного матеріалу; 

 підготовка відповідей на поставлені завдання; 

 оформлення контрольної роботи. 

 

1.1. Структура контрольної роботи 

За своєю структурою контрольна робота складається зі змісту, який складається з трьох 

завдань визначених у конкретному варіанті: два теоретичних питання та розв’язок задачі з 

проектом протоколу про адміністративне правопорушення, рішення по справі; списку 

використаних джерел. 

 

1.2. Рекомендації щодо організації виконання контрольної роботи 

1.2.1. Вибір завдань 
Тематика завдань для контрольних робіт розробляється кафедрою конституційного, 

адміністративного та фінансового права. Завдання згруповано у варіанти в такій послідовності: 

два теоретичних завдання (по одному з Загальної та Особливої частин курсу) і одне практичне 

завдання, присвячене адміністративній відповідальності. 

Закріплення за студентами заочної форми навчання варіантів і конкретних тем 

контрольних робіт, які необхідно виконати у наступному міжсесійному періоді, здійснюється 

методистом курсу, затверджується деканом факультету і доводиться до відома студентів під час 

сесій попереднього семестру. 

 

1.2.2. Опрацювання літератури та нормативних актів 

Підготовку контрольної роботи слід починати зі складання бібліографії з обраної теми. 

Підбір першоджерел здійснюється шляхом вивчення систематичних бібліотечних, 

комп’ютерних інформаційних покажчиків, де подаються відомості про наявну літературу, 

закони, нормативно-правові акти; самостійним пошуком періодичних видань, нових публікацій. 

Вивчення першоджерел потрібно починати з положень Конституції України, Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, законів і підзаконних нормативно-правових 

актів, монографій, наукових статей, науково-практичних коментарів Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, підручників, навчальних посібників тощо. 

Неодмінною умовою успішного виконання контрольної роботи є попереднє вивчення 

адміністративного законодавства та навчальної, науково-юридичної літератури. Після кожного 

варіанту наведено список рекомендованих джерел, які необхідно використати при вирішенні 

завдань конкретного варіанту. Перелік рекомендованих для написання контрольних робіт 

джерел, які наведені в методичній розробці, не є вичерпним, оскільки систематично виходять 

нові видання, публікації, закони тощо. 

Слід пам’ятати, що головним джерелом для розв’язання завдань контрольної роботи є 

нормативно-правові акти. Кожен студент повинний показати своє уміння працювати з 

нормативними актами. Посилання на міжнародно-правові документи, Конституцію України, 
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закони і підзаконні акти необхідно використовувати при аргументації наукових положень, що 

знайшли в них закріплення чи вимагають нормативної регламентації. При цьому посилання на 

законодавство повинно бути точним і супроводжуватися вказівкою повної назви акта, дати його 

прийняття, органу публічної влади, що прийняв даний нормативно-правовий акт. Разом з цим, 

варто мати на увазі, що окремі нормативні акти можуть бути повністю або в певній частині 

застарілими, нечинними. Тому посилатись на них можна лише в тому випадку, коли тема 

досліджується в історичному чи порівняльно-правовому аспекті. Крім того, слід пам’ятати, що 

адміністративне право відноситься до однієї з наймобільніших і найнестабільніших галузей 

права, тому студент повинен враховувати всі зміни, які внесені до законодавства на момент 

написання контрольної роботи .  

Вивчення літератури з обраної теми слід починати з відповідних підручників, посібників, 

енциклопедій, довідників, з перегляду власних лекційних та семінарських конспектів, 

поступово переходячи до ознайомлення з монографічними роботами, статтями з періодичних 

видань, науковими повідомленнями тощо. У першу чергу підбирається література останніх 

років видання. Спочатку потрібно переглянути відповідну главу підручника та обов’язково 

перевірити, чи чинні нормативно-правові акти, на які посилаються автори підручника. 

Використовувати навчальні посібники та підручники можна для підготовки відповідей на 

питання теоретичного характеру. 

Корисну інформацію можна почерпнути з різних наукових журналів та збірників 

наукових праць: 

1. Вісник Верховного Суду України. 

2. Вісник Академії правових наук України. 

3. Вісник Конституційного Суду України. 

4. Вісник Вищого адміністративного суду України. 

5. Держава і право. 

6. Право України. 

7. Юридичний вісник України. 

8. Адміністративне право і процес. 

9. Публічне право.  

10. Підприємництво, господарство і право. 

11. Часопис Хмельницького університету управління та права «Університетські 

наукові записки». 

12. Юридична Україна. 

13. Юрист. 

14. Проблеми законності (Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого). 

15. Правова держава (Інститут держави та права ім. В.М.Корецького НАНУ). 

16. Право суспільство та ін. 

Повний перелік наукових журналів розміщений на веб-сайті Національної бібліотеки 

України імені В.І. Вернадського у закладці «Наукова періодика України» за посиланням: 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64. 

 

1.2.3. Систематизація зібраного матеріалу 
Зібрані матеріали повинні бути систематизовані відповідно до завдань. Опрацювання 

першоджерел необхідно починати з ознайомлення із їх змістом. Працюючи з літературою, 

доцільно робити нотатки. Нотатки – це короткі записи текстових фрагментів з книг, статей, 

статистичних і фактичних відомостей. Нотатки можуть бути дослівними, тобто цитатами, а 

можуть мати вигляд вільного переказу ідей і думок, відображених у літературному матеріалі. 

Особливо високо цінується використана в роботі найбільш нова інформація. Роблячи нотатки, 

обов’язково слід точно переписати бібліографічні дані опрацьовуваного джерела, щоб при 

посиланні в тексті на джерело інформації не тратити час на пошуки таких даних. Особливу 

увагу варто присвятити проблемним питанням, спірним думкам, дискусіям, неузгодженостям 

законодавства.  
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1.2.4. Підготовка відповідей на поставлені завдання 

Контрольна робота полягає у письмовому вирішенні завдань відповідного варіанту. Самі 

завдання переписувати не потрібно – достатньо вказати варіант роботи (на титульній сторінці) і 

номер завдання (у тексті). 

Перші завдання всіх варіантів присвячені основним положенням Загальної частини 

адміністративного права і стосуються публічного управління, адміністративно-правового 

статусу суб’єктів даної галузі права, адміністративної відповідальності, адміністративного 

процесу, проблем реформування адміністративного права на сучасному етапі. На основі 

узагальнення опрацьованого матеріалу студент повинен дати вичерпні відповіді на поставлені 

питання. Теоретичний аналіз необхідно пов’язувати з чинним законодавством: нормами 

Конституції України, Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), 

відповідних законів, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України тощо. 

Другі завдання стосуються Особливої частини адміністративного права і охоплюють 

питання організаційно-правового регулювання в різних галузях управління. Необхідно мати на 

увазі, що у зв’язку з проведенням адміністративної реформи, законодавство, яке стосується 

даних питань, змінюється дуже часто. Тому матеріал, викладений у підручниках, окремих 

публікаціях може бути застарілим. В таких випадках посилатись на них можна лише в тій 

частині, яка не суперечить чинному законодавству України, або тільки в історичному і 

порівняльному аспектах. Отже, основою відповідей на питання про систему та повноваження 

органів управління в тій чи іншій галузі, сфері повинні стати положення нормативно-правових 

актів, чинних на момент написання контрольної роботи. Але від студента вимагається не просте 

переписування статей чи пунктів законів, положень, постанов або указів. Необхідно 

узагальнити відповідний нормативний матеріал, описати систему органів, які здійснюють 

управління в даній галузі, виділити їх завдання, основні повноваження тощо. 

Розкриття питань повинно базуватись на використанні найновішого законодавства, 

навчальної, спеціальної юридичної літератури. Закони і підзаконні нормативно-правові акти 

слід використовувати лише в останній редакції. 

Треті завдання кожного варіанту мають практичне спрямування. При їх вирішенні 

необхідно пам’ятати, що викладені фактичні обставини не можна змінювати, доповнювати. Для 

правильного вирішення задачі слід зробити юридичний аналіз обставин справи та співставити 

їх із змістом закону. Якщо завдання стосується адміністративної відповідальності, то 

обов’язково дається точна кваліфікація адміністративного правопорушення (вказується номер 

статті КУпАП чи відповідних законів).  

Студент повинен дати відповіді на всі поставлені питання, керуючись 

положеннями нормативних актів та коментарів до них. В кінці – складається проект 

відповідного процесуального документа. 
 

1.2.5. Оформлення контрольної роботи 

Контрольна робота виконується українською мовою на папері формату А4 (297мм х 

210 мм).  

Робоча площа аркуша, на якій друкується текст роботи, обмежується берегами таких 

розмірів: верхній і нижній береги – по 20 мм; лівий берег – 30 мм; правий берег – 10 мм. 

Робота друкується комп’ютерним способом. Шрифт друку – Times New Roman, 

звичайний, світлий. Кегль (параметри) шрифту – 14 pt (одиниць). Міжрядковий інтервал тексту 

– 1,5. Загальний обсяг контрольної роботи – 15-20 сторінок. 

Контрольна робота починається з титульної сторінки (див. Додаток А). Номер сторінки 

на титульному аркуші не ставиться, на наступних сторінках номер проставляється зверху в 

правому куті арабськими цифрами без додавання до номера аркуша будь-яких інших знаків, без 

крапки в кінці. 

На другій сторінці подається зміст роботи. Сторінки нумеруються. Кожне завдання 

повинно бути виділено у тексті (див. Додаток Б).  

Текст кожної структурної частини роботи (завдання) починається з нового аркуша. 

Особливу увагу при виконанні контрольної роботи слід приділити використанню 
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наукових праць інших авторів. Таке використання можливе лише за умови дотримання 

авторських прав, за допомогою належним чином оформлених посилань. 

Послання на використані джерела зазначаються в тексті роботи проставлянням 

порядкового номера посилання за списком використаних джерел.  

Посилання по тексту робляться у квадратних дужках з позначенням порядкового номеру 

за списком використаних джерел. Якщо посилання здійснюється в цілому на джерело чи групу 

джерел, то в дужках зазначаються лише номери посилань, наприклад, «... у працях 

С.С. Алєксєєва, С.М. Братуся, Р.І. Кондратьєва та М.М. Марченка, [3, 4, 5, 6] зазначається, 

що...».  

Коли необхідно зробити посилання на конкретні сторінки використаних джерел, то слід 

зазначати і номери посилань, і номери сторінок у джерелах, наприклад, «В. А. Бачинін та 

В.С. Журавський [9, с. 86–87; 10, с. 21–22] стверджують про...».  

У випадку, коли автор контрольної роботи бажає в тексті запозичити думку іншого 

автора, він може вчинити це двома способами: за допомогою точної цитати, або передати 

думку іншого автора без точного цитування. В обох випадках посилання є обов’язковим. 

У кінці контрольної роботи наводиться список використаних джерел. Зазначаються лише 

ті джерела, які фактично використовувались при її написанні. Список використаних джерел 

може складатись за алфавітом або у такому порядку: 1) нормативні акти (за юридичною силою), 

а потім підручники, монографії, статті (за алфавітом); 2) по мірі згадування у тексті 

контрольної роботи. Приклад оформлення бібліографічного опису джерел зазначено у 

Додатку В. 

Слід звернути увагу на те, що список використаних джерел не повинен складатися 

лише з підручників і навчальних посібників, навіть найновіших, а обов’язково повинен 

містити нормативно-правові акти. 

Контрольна робота підписується студентом, проставляється дата її виконання. 

При оформленні контрольної роботи слід уникати таких типових помилок: 

 зміст роботи не відповідає завданням контрольної роботи або не розкриває їх 

сутність; 

 безсистемний виклад матеріалу, повторення одних і тих самих положень; 

 логічні помилки, невміння виокремити головне; 

 не зроблено аналізу чинних нормативних документів, спеціальної літератури; 

 кількість використаних джерел є недостатньою для всебічного розкриття сутності 

завдань; 

 у роботі немає посилань на першоджерела або вказані не ті, з яких запозичено 

матеріал, чи з порушенням нумерації тощо; 

 бібліографічний опис джерел у списку використаної літератури наведено довільно, 

без дотримання вимог державного стандарту; 

 обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам, контрольна робота виконана 

неохайно, з помилками. 
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2. Завдання для контрольних робіт 

 

Варіант 1 

Завдання 1. Розкрийте відмінності адміністративного права від інших галузей права. 

Проаналізуйте напрямки реформування адміністративного права в сучасних умовах. 

Завдання 2. Охарактеризуйте систему та адміністративно-правовий статус органів 

управління у сфері антимонопольної діяльності. 

Завдання 3. Водій К. передав кермо знайомому П., який не мав прав керування 

транспортними засобами. П. не справився з управлінням, у результаті чого було пошкоджено 

шляхову споруду. За даним фактом 22 вересня було порушено кримінальну справу, але у ході 

розслідування було визнано, що водій скоїв не злочин, а адміністративне правопорушення. 

20 листопада справу припинили, а матеріали переслали в органи внутрішніх справ для 

вирішення питання про притягнення водія до адміністративної відповідальності. До органів 

внутрішніх справ матеріали надійшли 2 грудня. 

Кваліфікуйте дане правопорушення. Чи можна ще накласти адміністративне стягнення 

на водія? Які обставини виключають провадження у справах про адміністративні 

правопорушення? 

Складіть проект протоколу про дане адміністративне правопорушення. 

 

Список рекомендованих джерел 

Джерела для виконання завдання 1 

1. Авер’янов В.Б. Нова доктрина українського адміністративного права: концептуальні 

позиції / В.Б. Авер’янов  // Право України. – 2006. – № 5. – С. 11–12.  

2. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / Галунько В., 

Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - 446 с. 

3. Андрійко О.Ф. Стан, зміст і перспективи розвитку адміністративного права України / 

О.Ф. Андрійко // Часопис Київського університету права. – 2005. - №4. – С. 126-131. 

4. Бабенко К. Адміністративна реформа як невід’ємна складова процесу реалізації 

Конституції України / К. Бабенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. – 

№ 1. – С. 41–51. 

5. Диновський Д.М. Проблеми адаптації адміністративного законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу / Д.М. Диновський // Часопис Київського 

університету права. – 2005. - № 3. – С. 102-105. 

6. Курінний Є.В. Реформування українського адміністративного права: декілька тез про 

сутність процесу / Є.В. Курінний. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/2-4-2013/item/175-reformuvannya-

ukrayinskoho-administratyvnoho-prava-dekilka-tez-pro-sutnist-protsesu-kurinnyi-ye-v.  

7. Мельник Р.С., Бевзенко В.М. Загальне адміністративне право: Навчальний посібник / За 

заг. ред. Р.С. Мельника. – К.: Ваіте, 2014. – 376 с. 

8. Полешко А. Сучасний стан і перспективи реформування адміністративного права (з ІV 

Національної науково-теоретичної конференції) / А. Полешко // Право України. – 2005. - 

№ 7. – С. 15-24. 

9. Стеценко С.Г. Адміністративне право України : [навчальний посібник] / С.Г.Стеценко. – 

К. : Атіка, 2007. – 624 с.  

 

Джерела для виконання завдання 2 

1. Про Антимонопольний комітет України: 3акон України від 26 листопада 1993 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 50. – Ст. 472. 

2. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 36. - Ст. 164. 

3. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2001. - № 12. - Ст. 64. 

4. Про Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України: 
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Розпорядження Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 р. // Офіційний 

вісник України. – 2001. - №14. – Ст. 622. 

 

Джерела для виконання завдання 3 

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості 

Верховної Ради Української РСР. – 1984. - додаток до № 51. - Ст. 1122. 

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар / 

[Р.А. Калюжний, М.І. Іншин, І.М. Шопіна та ін.]. – [4-е вид., зі змінами та доповненнями 

станом на 10 листопада 2010 р.] – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 712 с. 

3. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення в органах поліції: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 

6 листопада 2015 р. № 1376 // Офіційний вісник України. – 2015. - № 99. – Ст. 3405. 

 

Варіант 2 
Завдання 1. Розкрийте особливості адміністративно-правового статусу біженців та осіб, 

які потребують додаткового або тимчасового захисту, по відношенню до адміністративно-

правового статусу громадян України. Проаналізуйте порядок набуття, втрати та позбавлення 
даних статусів. 

Завдання 2. Охарактеризуйте систему та компетенцію органів управління культурою. 

Завдання 3. Громадян А. вигулював свого собаку на території дитячого садочка. 
Дільничний офіцер поліції склав стосовно А. протокол про вчинення ним правопорушення, 
відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 154 КУпАП. Рішенням адміністративної комісії при 
виконкомі міської ради на гр. А накладено штраф у розмірі одного неоподатковуваного 

мінімуму доходів громадян. 
Через три місяці після сплати штрафу суддя розглянув справу про вчинення гр. А. 

правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 154 КУпАП. Постановою судді на 

гр. А. накладено штраф у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
Чи законні рішення, ухвалені стосовно гр. А.? Відповідь обґрунтуйте, посилаючись на 

нормативні положення. Складіть протокол про адміністративне правопорушення, вчинене 
гр. А. 

 

Список рекомендованих джерел 
Джерела для виконання завдання 1 

1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. 
Загальна частина / [Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова)]. – К.: Видавництво 
«Юридична думка», 2004. – 583 с. 

2. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / Галунько В., 
Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - 446 с. 

3. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Офіційний вісник. – 2010. - № 72/1. – 
Ст. 2598. 

4. Мельник Р.С., Бевзенко В.М. Загальне адміністративне право: Навчальний посібник / За 
заг. ред. Р.С. Мельника. – К.: Ваіте, 2014. – 376 с. 

5. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: Закон 

України від 8 липня 2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. - № 59. – Ст. 2347. 
6. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 р. // Відомості Верховної 

Ради України. – 2001. - № 13. - Ст. 65.  

7. Стеценко С.Г. Адміністративне право України : [навчальний посібник] / С.Г.Стеценко. – 
К. : Атіка, 2007. – 624 с.  
 

Джерела для виконання завдання 2 

1. Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей: Закон України від 
21 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 48. – Ст. 405. 

2. Про затвердження Положення про Міністерство культури України: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 3 вересня 2014 р. № 495 // Офіційний вісник України. – 2014. – 

javascript:OpenDoc('388/2011')
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№ 81. – Ст. 2285. 

3. Про культуру: Закон України від 14 грудня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. 
– 2011. - № 24. - Ст. 168. 

4. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 // Офіційний вісник України. – 2014. - 

№ 74. – Ст. 2105. 

5. Про охорону культурної спадщини: Закон України від 8 червня 2000 р. // Відомості 
Верховної Ради України. – 2000. - № 39. - Ст. 333. 

6. Про Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 р. № 341 // Офіційний вісник 
України. – 2014. - № 66. – Ст. 1842. 

 

Джерела для виконання завдання 3 

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості 

Верховної Ради Української РСР. – 1984. - додаток до № 51. - Ст. 1122. 

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар / 

[Р.А. Калюжний, М.І. Іншин, І.М. Шопіна та ін.]. – [4-е вид., зі змінами та доповненнями 

станом на 10 листопада 2010 р.] – К. : Алерта  ; ЦУЛ, 2011. – 712 с. 

3. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення в органах поліції: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 

6 листопада 2015 р. № 1376 // Офіційний вісник України. – 2015. - № 99. – Ст. 3405. 

 

Варіант 3 

Завдання 1. Розкрийте порядок прийняття на державну службу; вимоги, що 

пред’являються до державних службовців; обмеження, пов’язані з прийняттям та 

проходженням державної служби. 

Завдання 2. Охарактеризуйте систему та компетенцію органів управління закордонними 

справами. 

Завдання 3. 17-річний С. та 12-річний К., які їхали в трамваї разом зі своїм батьком, не 

заплатили за проїзд. Факт безквиткового проїзду виявив контролер комунального підприємства 

«Міськелектротранспорт» і запропонував С. та К. сплатити штраф на місці вчинення 

правопорушення. С. і К. відмовилась сплачувати штраф, посилаючись на те, що вони не мають 

грошей і взагалі не можуть нести відповідальності, адже не досягли віку, з якого вона настає. 

Проаналізуйте ситуацію та визначте, хто у даному випадку має нести відповідальність. З 

якого віку настає адміністративна відповідальність? Які особливості притягнення до 

адміністративної відповідальності неповнолітніх осіб? Складіть проект протоколу про дане 

адміністративне правопорушення. 

 

Список рекомендованих джерел  

Джерела для виконання завдання 1 

1. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч.: У двох томах: Том 1. 

Загальна частина / [Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова)]. – К.: Видавництво 

«Юридична думка», 2004. – 583 с. 

2. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / Галунько В., 

Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - 446 с. 

3. Державна служба : навч. посіб. / кол. авт. ; за заг. ред. С. М. Серьогіна. – К. : ТОВ «СІК 

ГРУП Україна», 2013. – 526 с. 

4. Линдюк О. А. Теорія та практика модернізації державної служби України в умовах 

глобалізації: монографія / О. А. Линдюк. – Київ : НАДУ, 2016. – 304 с. 

5. Мельник Р.С., Бевзенко В.М. Загальне адміністративне право: навчальний посібник / За 

заг. ред. Р.С. Мельника. – К.: Ваіте, 2014. – 376 с. 

6. Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 р. // Офіційний вісник України. 

- 2016. - № 3. – Ст. 149. 
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7. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 р. // Офіційний вісник 

України. – 2014 - № 87. – Ст. 2474. 

8. Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на 

зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»: наказ Національного агентства 

України з питань державної служби від 6 квітня 2016 р. № 72 // Офіційний вісник 

України. – 2016. - № 38. – Ст.1475. 

9. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 // Офіційний вісник 

України. – 2016. - № 28. – Ст. 1116 

10. Про затвердження Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної 

служби категорії “А”: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. // 

Офіційний вісник України. – 2016. - №59. Ст.2016. 

 

Джерела для виконання завдання 2 

1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 2. 

Особлива частина / [Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова)]. – К.: Видавництво 

«Юридична думка», 2005. – 624 с. 

2. Про дипломатичну службу: Закон України від 7 червня 2018 р. // Офіційний вісник 

України. – 2018. - № 50. - Ст. 1747. 

3. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 1 липня 2010 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 2010. - № 40. - Ст. 527. 

4. Про затвердження Положення про дипломатичне представництво України за кордоном: 

Розпорядження Президента України від 22 жовтня 1992 р. № 166/92-рп. - [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/166/92-рп. 

5. Про затвердження Положення про Міністерство закордонних справ України: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 281 // Офіційний вісник України. – 

2016. - № 30. – Ст. 1195. 

6. Про Консульський статут України: Указ Президента України від 2 квітня 1994 р. 

№ 127/94. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/127/94. 

7. Про Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних 

держав в Україні: Указ Президента України від 10 червня 1993 р. № 198/93. - 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/198/93. 

 

Джерела для виконання завдання 3 

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості 

Верховної Ради Української РСР. – 1984. - додаток до № 51. - Ст. 1122. 

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар / 

[Р.А. Калюжний, М.І. Іншин, І.М. Шопіна та ін.]. – [4-е вид., зі змінами та доповненнями 

станом на 10 листопада 2010 р.] – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 712 с. 

3. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення в органах поліції: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 

6 листопада 2015 р. № 1376 // Офіційний вісник України. – 2015. - № 99. – Ст. 3405. 

 

Варіант 4 

Завдання 1. Розкрийте поняття та ознаки адміністративно-правового режиму. 

Проаналізуйте поняття та порядок введення надзвичайного стану. Які адміністративно-

попереджувальні заходи передбачені нормами Закону України «Про правовий режим 

надзвичайного стану»?  

Завдання 2. Охарактеризуйте систему та компетенцію органів управління освітою. 

Завдання 3. Рішенням виконавчого комітету міської ради від 10 лютого 2017 р. на 

гр. Ф., якому на момент вчинення правопорушення виповнилося 16 років, накладено штраф за 

завідомо неправдивий виклик поліції. У протоколі засідання виконавчого комітету зазначено, 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/166/92-рп
http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=381%2F2011
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/198/93
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що інтереси неповнолітнього Ф. під час розгляду справи представляв його батько. Останній 

пояснив, що його син дійсно 1 грудня 2016 р. вчинив дане правопорушення. Однак Ф. 

навчається у школі, самостійного заробітку не має, а тому він як батько порушника згоден 

сплатити штраф у розмірі, що буде встановлений рішенням комітету. 

Чи законне рішення виконавчого комітету міської ради? Відповідь обґрунтуйте, 

посилаюсь на нормативні положення. 

Складіть проект протоколу про дане адміністративне правопорушення. 

 

Список рекомендованих джерел  

Джерела для виконання завдання 1 

1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. 

Загальна частина / [Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова)]. – К.: Видавництво 

«Юридична думка», 2004. – 583 с. 

2. Кодекс цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI // Відомості 

Верховної Ради України. – 2013. - № 34-35. – Ст. 458. 

3. Про зону надзвичайної екологічної ситуації: 3акон України від 13 липня 2000 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 2000. - №  42. - Ст. 348. 

4. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 6 квітня 2000 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2000. - № 28. – Ст. 224.  

5. Стеценко С.Г. Адміністративне право України : [навчальний посібник] / С.Г.Стеценко. – 

К. : Атіка, 2007. – 624 с.  

6. Про правовий режим надзвичайного стану: 3акон України від 16.03.2000 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2000. - № 23. - Ст. 176. 

 

Джерела для виконання завдання 2 

1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 2. 

Особлива частина / [Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова)]. – К.: Видавництво 

«Юридична думка», 2005. – 624 с. 

2. Про вищу освіту: Закон України 1 липня 2014 року № 1556-VII // Відомості Верховної 

Ради України. – 2014. - № 37-38. - Ст. 2716. 

3. Про дошкільну освіту: Закон України від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради 

України. – 2001. - № 49. - Ст. 259.  

4. Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 1999. - № 28. - Ст. 230. 

5. Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187  // Офіційний вісник України. 

– 2016. - № 7. – Ст. 345. 

6. Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 

спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 // Офіційний вісник 

України. – 2001. - № 32. – Ст. 1491. 

7. Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630 // Офіційний вісник України. – 

2014. - № 95. – Ст. 2729. 

8. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 // Офіційний вісник України. – 2014. - 

№ 74. – Ст. 2105. 

9. Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 року  // Відомості Верховної Ради 

України. – 2017. - № 38-39. - Ст. 380. 

 

Джерела для виконання завдання 3 

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості 

Верховної Ради Української РСР. – 1984. - додаток до № 51. - Ст. 1122. 
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2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар / 

[Р.А. Калюжний, М.І. Іншин, І.М. Шопіна та ін.]. – [4-е вид., зі змінами та доповненнями 

станом на 10 листопада 2010 р.] – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 712 с. 

3. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення в органах поліції: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 

6 листопада 2015 р. № 1376 // Офіційний вісник України. – 2015. - № 99. – Ст. 3405. 

 

Варіант 5 

Завдання 1. Розкрийте поняття та основні ознаки органів виконавчої влади. 

Охарактеризуйте систему органів виконавчої влади на сучасному етапі. 

Завдання 2. Розкрийте систему та основні завдання органів управління молодіжною 

політикою. 

Завдання 3. Поліцейським складено протокол стосовно гр. Ф., який керував 

транспортним засобом у стані сп'яніння, через що і пошкодив тролейбус. Зазначений протокол 

направлено до суду. Суд, розглянувши надіслані матеріали, виніс рішення, яким позбавив Ф. 

права керування транспортними засобами на строк шість місяців та зобов'язав правопорушника 

відшкодувати заподіяну шкоду у розмірі двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Керівництво акціонерного товариства, якому належав тролейбус, звернулося зі скаргою 

до прокурора. У скарзі йшлося про те, що заподіяна правопорушенням шкода значно вища, ніж 

та, яку має відшкодувати Ф. за рішенням суду, а тому постанову необхідно змінити. Прокурор 

опротестував постанову суду. 

Визначте законність постанови суду та обґрунтуйте свою позицію щодо рішення по 

даній справі. Складіть проект протоколу про адміністративне правопорушення, вчинене Ф. 

 

Список рекомендованих джерел 

Джерела для виконання завдання 1 

1. Криворучко В. Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного управління / 

В. Криворучко // Підприємництво, господарство і право. – 2018. - № 3. – С. 95-100. 

2. Про затвердження Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. № 850 // Офіційний вісник України. – 

2009. - № 61. – Ст. 2164. 

3. Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 // Офіційний вісник України. – 2007. - 

№ 54. – Ст. 2180. 

4. Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, 

Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі 

державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. 

№ 606 // Офіційний вісник України. – 2012. - № 50. – Ст. 1984. 

5. Про затвердження Типового положення про територіальні органи міністерства та іншого 

центрального органу виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 

25 травня 2011 р. № 563 // Офіційний вісник України. – 2011. - № 41. – Ст. 1677. 

6. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27 лютого 2014 р.// Офіційний вісник 

України. – 2014. - №20. – Ст. 619. 

7. Про місцеві державні адміністрації: 3акон України від 9 квітня 1999 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 1999. - № 20-21. - Ст. 190.  

8. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 // Офіційний вісник України. – 2014. - 

№ 74. – Ст. 2105. 

9. Про Раду Міністрів Автономної Республіки Крим:  Закон України вiд 16 червня 2011 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 2012. - № 2-3. - Ст. 3. 

10. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17 березня 2011 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 38. - Ст. 385. 

 

http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=563-2011-%EF
http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=563-2011-%EF
http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3166-17
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Джерела для виконання завдання 2 

1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 2. 

Особлива частина / [Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова)]. – К.: Видавництво 

«Юридична думка», 2005. – 624 с. 

2. Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 573 // Офіційний 

вісник України. – 2013. - № 66. – Ст. 2381. 

3. Про затвердження Положення про Міністерство молоді та спорту України: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 220  // Офіційний вісник України. – 

2014. - № 54. – Ст. 1447. 

4. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 // Офіційний вісник України. – 2014. - 

№ 74. – Ст. 2105. 

5. Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю: Закон України від 21 червня 2001 р. 

(в редакції Закону України № 878-VI від 15 січня 2009 р.) // Відомості Верховної Ради 

України. – 2001. - № 42. - Ст. 213; Відомості Верховної Ради України. – 2009. - № 23. – 

Ст. 284. 

6. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України від 

5 лютого 1993 р. № 2998-XII (в редакції Закону України № 1613-III від 23 березня 

2000 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 16. - Ст. 167; Відомості 

Верховної Ради України. – 2000. - № 27. - Ст. 211. 

 

Джерела для виконання завдання 3 

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості 

Верховної Ради Української РСР. – 1984. - додаток до № 51. - Ст. 1122. 

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар / 

[Р.А. Калюжний, М.І. Іншин, І.М. Шопіна та ін.]. – [4-е вид., зі змінами та доповненнями 

станом на 10 листопада 2010 р.] – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 712 с. 

3. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення в органах поліції: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 

6 листопада 2015 р. № 1376 // Офіційний вісник України. – 2015. - № 99. – Ст. 3405. 

4. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів 

ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом 

лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції: Наказ  Міністерства 

внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України від  09.11.2015 р. 

№ 1452/735 // Офіційний вісник України. – 2015. - № 88. – Ст. 2965. 

 

Варіант 6 

Завдання 1. Розкрийте поняття, види та вимоги, що висуваються до звернень громадян.  

Охарактеризуйте стадії провадження по розгляду звернень громадян.  

Завдання 2. Дайте характеристику системі та компетенції органів управління юстицією. 

Завдання 3. Громадянина М. було затримано працівниками поліції за дрібне 

хуліганство. Наступного дня начальник РВВС виніс постанову про накладення на М. штрафу за 

вчинені правопорушення. М., знаючи що строк адміністративного затримання не може 

перевищувати трьох годин, вирішив подати скаргу на дії працівника поліції.  

Здійсніть юридичний аналіз ситуації. Складіть проект рішення по скарзі. 

 

Список рекомендованих джерел 

Джерела для виконання завдання 1 

1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. 

Загальна частина / [Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова)]. – К.: Видавництво 

«Юридична думка», 2004. – 583 с. 

2. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / Галунько В., 
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Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - 446 с. 

3. Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України: навч. посіб. / 

Е.Ф. Демський. - К. : Юрінком Iнтер, 2008. - 496 с. 

4. Кузьменко О.В. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / 

О.В. Кузьменко, Т.О. Гуржій ; за ред. О.В. Кузьменко. – К.: Атіка, 2007. – 416 с. 

5. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник / 

В.Г. Перепелюк. – 2-е вид. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 367 с. 

6. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2011. - № 32. – Ст. 314. 

7. Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах 

державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, 

в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348 // Офіційний вісник 

України. – 1997. - № 16. – Ст. 85. 

8. Про затвердження класифікатора звернень громадян: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 24 вересня 2008 р. № 858 // Офіційний вісник України. – 2008. - № 73. – 

Ст. 2461. 

9. Про звернення громадян: 3акон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної 

Ради України. – 1996. - № 47. – Ст. 256. 

10. Тищенко М.М. Адміністративний процес: підручник / М.М. Тищенко, О.М. Бандурка. – 

К., 2002. – 301 с. 

 

Джерела для виконання завдання 2 

1. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / Галунько В., 

Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - 446 с. 

2. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 р. № 5076-VI 

// Відомості Верховної Ради України. – 2013. - № 27. – Ст. 282. 

3. Про державну виконавчу службу: 3акон України від 24 березня 1998 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 1998. - № 36-37. - Ст. 243. 

4. Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України від 1 липня 2010 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 2010. - № 38. - Ст. 509. 

5. Про затвердження Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 923 // Офіційний вісник України. – 

2011. - № 67. – Ст. 2584. 

6. Про затвердження Положення про Головні територіальні управління юстиції 

Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві 

та Севастополі: Наказ Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 р. № 1707/5 // 

Офіційний вісник України. – 2011. - № 49. – Ст. 1984. 

7. Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 228  // Офіційний вісник України. – 2014. - 

№ 54. – Ст. 1455. 

8. Про затвердження Типового положення про управління державної виконавчої служби 

головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній 

Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, Типового положення про 

відділ державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції 

Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві 

та Севастополі: наказ Міністерства юстиції України від 20 квітня 2016 р. № 1183/5 // 

Офіційний вісник України. – 2016. - № 31. – Ст. 1254. 

9. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. 

– 1993. - № 39. - Ст. 383. 

10. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 // Офіційний вісник України. – 2014. - 

№ 74. – Ст. 2105. 
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Джерела для виконання завдання 3 

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості 

Верховної Ради Української РСР. – 1984. - додаток до № 51. - Ст. 1122. 

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар / 

[Р.А. Калюжний, М.І. Іншин, І.М. Шопіна та ін.]. – [4-е вид., зі змінами та доповненнями 

станом на 10 листопада 2010 р.] – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 712 с. 

3. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення в органах поліції: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 

6 листопада 2015 р. № 1376 // Офіційний вісник України. – 2015. - № 99. – Ст. 3405. 

 

Варіант 7 

Завдання 1. Розкрийте поняття та основні ознаки адміністративної відповідальності; 

особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх, військовослужбовців та 

посадових осіб. 

Завдання 2. Проаналізуйте поняття і особливості міжгалузевого управління та дайте 

характеристику системі органів статистики. 

Завдання 3. 15 липня 2018 р. дільничний офіцер поліції склав протокол стосовно гр. І., 

яким зафіксував факт розпивання останнім спиртних напоїв у громадському місці. Того ж дня І. 

затримано в маршрутці, де він чіплявся до громадян та нецензурно лаявся. Працівник поліції 

склав протокол, який було направлено за підвідомчістю. 

Дайте кваліфікацію діям гр. І. та визначте, які примусові заходи можуть бути застосовані 

до нього. Складіть протокол про адміністративне правопорушення, вчинене гр. І. 

 

Список рекомендованих джерел 

Джерела для виконання завдання 1 

1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. 

Загальна частина / [Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова)]. – К.: Видавництво 

«Юридична думка», 2004. – 583 с. 

2. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / Галунько В., 

Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - 446 с. 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості 

Верховної Ради Української РСР. – 1984. - додаток до № 51. - Ст. 1122. 

4. Коломоєць Т. О. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник / 

Т.О. Коломоєць. - К. : Юрінком Iнтер, 2011. – 576 с .  

5. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: монографія / 

В.К. Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 528 с. 

6. Матіос А. Зміст та сутність адміністративної відповідальності / А. Матіос // Право 

України. - 2006. - № 2. - С. 9-12.  

7. Миколенко О.І. Адміністративний процес та адміністративна відповідальність в 

Україні: навч. посіб. / О.І. Миколенко. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2010. – 368 с. 

8. Стеценко С.Г. Адміністративне право України : [навчальний посібник] / С.Г.Стеценко. – 

К. : Атіка, 2007. – 624 с.  

 

Джерела для виконання завдання 2 

1. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч.: У двох томах: Том 2. 

Особлива частина / [Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова)]. – К.: Видавництво 

«Юридична думка», 2005. – 624 с. 

2. Адміністративне право України: Підручник / [Ред. С.В. Ківалов]. – Одеса: Юридична 

література, 2003. – 880 с. 

3. Про державну статистику: Закон України від 17 вересня 1992 р. № 2614-XII (в редакції 

Закону України № 1922-III від 13 липня 2000 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 

1992. - № 43. - Ст. 608; Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 43. – Ст. 362. 

4. Про затвердження Положення про Державну службу статистики України: Постанова 
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Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 р. № 481 // Офіційний вісник України. – 

2014. - № 789. – Ст. 2237.  

5. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 // Офіційний вісник України. – 2014. - 

№ 74. – Ст. 2105. 

 

Джерела для виконання завдання 3 

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості 

Верховної Ради Української РСР. – 1984. - додаток до № 51. - Ст. 1122. 

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар / 

[Р.А. Калюжний, М.І. Іншин, І.М. Шопіна та ін.]. – [4-е вид., зі змінами та доповненнями 

станом на 10 листопада 2010 р.] – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 712 с. 

3. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення в органах поліції: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 

6 листопада 2015 р. № 1376 // Офіційний вісник України. – 2015. - № 99. – Ст. 3405. 

 

Варіант 8 

Завдання 1. Розкрийте поняття та класифікацію адміністративних проваджень. 

Охарактеризуйте реєстраційне провадження (на прикладі реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності та реєстрації нормативних актів). 

Завдання 2. Охарактеризуйте систему органів, які здійснюють реалізацію державної 

політики у сфері фінансів. 

Завдання 3. Згідно з постановами від 12 березня та 10 серпня 2018 року інвалід І групи 

С. був притягнутий до адміністративної відповідальності: у першому випадку за розпивання 

спиртних напоїв у громадських місцях, у другому – за появу в громадських місцях у 

нетверезому стані, що ображає людську гідність. Щодо С. двічі застосовувалося стягнення у 

вигляді штрафу. 

Незважаючи на це, С. 15 жовтня цього ж року знову на автобусній зупинці розпивав 

спиртні напої, про що працівником міліції був складений протокол про адміністративне 

правопорушення. Суддя при розгляді справи дійшов висновку, що лише застосування 

адміністративного арешту на строк 10 діб може вплинути на правопорушника С. Саме таке 

стягнення суддя визначив у постанові. 

Складіть проект протоколу про адміністративне правопорушення, скоєне С. 15 жовтня. 

Проаналізуйте правомірність рішення, прийнятого суддею. 

 

Список рекомендованих джерел  

Джерела для виконання завдання 1 

1. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч.: У двох томах: Том 2. 

Особлива частина / [Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова)]. – К.: Видавництво 

«Юридична думка», 2005. – 624 с. 

2. Бандурка О.М. Адміністративний процес / О.М. Бандурка, М.М. Тищенко. – К., 2002. – 

301 с. 

3. Кузьменко О. Теоретичні засади адміністративного процесу: монографія / О. Кузьменко. 

– К.: Атіка, 2005. – 352 с. 

4. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник / 

В.Г. Перепелюк. – 2-е вид. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 367 с. 

5. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань : Закон України від 15 травня 2003 р. № 755-IV // Відомості Верховної Ради 

України. – 2003. - № 31-32. - Ст. 263. 

6. Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів 

міністерств та інших органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України 

від 28 грудня 1992 р. № 731 // [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/731 
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7. Про затвердження Порядку зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних 

осіб та фізичних осіб – підприємців: Наказ Міністерства юстиції України від 10 лютого 

2012 р. № 238/5 // Офіційний вісник України. – 2012. - № 14. – Ст. 528. 

 

Джерела для виконання завдання 2 

1. Про затвердження Положення про Державну казначейську службу України: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 215 // Офіційний вісник України. – 

2015. - № 33. – Ст. 964. 

2. Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 липня 2015 р. № 537 // Офіційний вісник 

України. – 2015. - № 62. – Ст. 2028. 

3. Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 375  // Офіційний вісник України. – 2014. - 

№ 69. – Ст. 1936. 

4. Про Національний банк України: 3акон України від 20 травня 1999 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 1999. - № 29. - Ст. 238. 

5. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 // Офіційний вісник України. – 2014. - 

№ 74. – Ст. 2105. 

6. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: Закон 

України від 26 січня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 13. - 

Ст. 110. 

7. Про Положення про Державну аудиторську службу України: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 3 лютого 2016 р. № 43 // Офіційний вісник України. – 2016. - № 12. 

– Ст. 506. 

8. Про Рахункову палату: 3акон України від 2 липня 2015 року № 576-VIII // Відомості 

Верховної Ради України. – 2015. - № 36. – Ст. 360. 

 

Джерела для виконання завдання 3 

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. (з наступними 

змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1984, додаток до № 51. – 

Ст. 1122. 

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар / 

[Р.А. Калюжний, М.І. Іншин, І.М. Шопіна та ін.]. – [4-е вид., зі змінами та доповненнями 

станом на 10 листопада 2010 р.] – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 712 с. 

3. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення в органах поліції: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 

6 листопада 2015 р. № 1376 // Офіційний вісник України. – 2015. - № 99. – Ст. 3405. 

 

Варіант 9 

Завдання 1. Охарактеризуйте види громадських формувань за законодавством України. 

Розкрийте порядок членства у різних громадських формуваннях, спільні риси та відмінності 

громадських організацій та політичних партій.  

Завдання 2. Проаналізуйте організацію, завдання та основні функції Національної 

поліції України. Розкрийте особливості застосування поліцією адміністративного примусу.  

Завдання 3. К. та В. були неповнорідними сестрою та братом (батько В. після 

розірвання шлюбу з його матір’ю одружився вдруге та від цього шлюбу мав доньку К.). 

Ставши дорослими, К. і В. закохалися один в одного та вирішили одружитися. Однак під 

час звернення в органи ДРАЦСу з заявою про реєстрацію їх шлюбу вони навмисно не 

повідомили про свою спорідненість. На їх думку, ця обставина була б перешкодою укладання 

шлюбу. 

Чи підлягають К. та В. адміністративній відповідальності за утаювання зазначених 

обставин? Якщо так, визначте порядок притягнення правопорушників до відповідальності і 

http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=460%2F2011
http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=466%2F2011
http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=446%2F2011
http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=499%2F2011


 18 

стягнення, що можуть бути до них застосовані. Складіть проект рішення по даній справі. 
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Верховної Ради Української РСР. – 1984. - додаток до № 51. - Ст. 1122. 

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар / 
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Варіант 10 

Завдання 1. Розкрийте особливості адміністративно-правового статусу іноземців по 

відношенню до адміністративно-правового статусу громадян України. Проаналізуйте порядок 

оформлення дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства. 

Завдання 2. Охарактеризуйте систему органів, які здійснюють реалізацію державної 
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Завдання 3. Міська рада прийняла рішення «Про адміністративну відповідальність за 

порушення громадського порядку», в якому встановила, що за дрібне хуліганство особа, яка 

вчинила правопорушення, має бути піддана штрафу або виправним роботам строком до 15 діб. 

Чи законне рішення міської ради? Зазначте повноваження місцевих рад щодо прийняття 

рішень, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність. 

Складіть проект протоколу про адміністративне правопорушення – дрібне хуліганство.  
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Варіант 11 

Завдання 1. Проаналізуйте поняття та видову різноманітність суб’єктів публічної 

адміністрації. Охарактеризуйте моменти набуття повноважень суб’єктів публічної 

адміністрації. 

Завдання 2. Розкрийте поняття, функції та організацію санітарно-епідеміологічного 

нагляду. 

Завдання 3. Щодо громадянки М. 6 березня був складений протокол про вчинення нею 

адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 160 КУпАП. Суддя, отримавши 

4 травня адміністративний матеріал, призначив справу до розгляду на 6 травня, про що 

повідомив гр. М, яка у судове засідання не з’явилася. Суддя, враховуючи те, що гр. М. 

своєчасно було повідомлено про місце і час розгляду справи, за відсутності останньої ухвалив 

постанову про накладення на неї штрафу. 

Визначте законність рішення судді. Хто, за чиєю ініціативою та в якому порядку може 

переглянути винесену суддею постанову по справі? Яке рішення може бути ухвалене за 

результатами перегляду справи? 

Складіть проект протоколу про дане адміністративне правопорушення, вчинене гр. М. 
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Джерела для виконання завдання 3 

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. (зі змінами і 

доповненнями) // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. - додаток до № 51. 

- Ст. 1122. 

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар / 

[Р.А. Калюжний, М.І. Іншин, І.М. Шопіна та ін.]. – [4-е вид., зі змінами та доповненнями 

станом на 10 листопада 2010 р.] – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 712 с. 

3. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення в органах поліції: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 

6 листопада 2015 р. № 1376 // Офіційний вісник України. – 2015. - № 99. – Ст. 3405. 

 

Варіант 12 

Завдання 1. Проаналізуйте положення Закону України «Про державну службу» та 

охарактеризуйте порядок притягнення державних службовців до дисциплінарної 

відповідальності. 

Завдання 2. Охарактеризуйте систему органів, які здійснюють управління у сфері 

економіки. 

Завдання 3. Громадянин Т. був залучений до участі у провадженні в справі про дрібне 

хуліганство як свідок. При розгляді справи в суді Т. відмовився давати пояснення, посилаючись 

на те, що він нічого не пам'ятає. Судовий розпорядник склав протокол про вчинення Т. 

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185-3 КУпАП. Суддя розглянув справу стосовно Т. і 

наклав на правопорушника штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Чи відповідає закону постанова, ухвалена суддею стосовно Т.? Відповідь обґрунтуйте. 

Складіть проект протоколу про адміністративне правопорушення.  

http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=467%2F2011
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Список рекомендованих джерел  

Джерела для виконання завдання 1 

1. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / Галунько В., 

Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - 446 с. 

2. Державна служба : навч. посіб. / кол. авт. ; за заг. ред. С. М. Серьогіна. – К. : ТОВ «СІК 

ГРУП Україна», 2013. – 526 с. 

3. Линдюк О. А. Теорія та практика модернізації державної служби України в умовах 

глобалізації: монографія / О. А. Линдюк. – Київ : НАДУ, 2016. – 304 с. 

4. Мельник Р.С., Бевзенко В.М. Загальне адміністративне право: навчальний посібник / За 

заг. ред. Р.С. Мельника. – К.: Ваіте, 2014. – 376 с. 

5. Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 р. // Офіційний вісник України. 

- 2016. - № 3. – Ст. 149. 

6. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 р. // Офіційний вісник 

України. – 2014. - № 87. – Ст. 2474. 

7. Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, 

які для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. № 950 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 691) // Офіційний 

вісник України. – 2017. - № 76. - Ст. 2331. 

 

Джерела для виконання завдання 2 

1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 2. 

Особлива частина / [Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова)]. – К.: Видавництво 

«Юридична думка», 2005. – 624 с. 

2. Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 20 серпня 2014 р. № 459 // Офіційний вісник України. - 2014. - № 77. – 

Ст. 2183. 

3. Про затвердження Положення про Державне агентство резерву України: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2014 р. № 517 // Офіційний вісник України. - 

2014. - № 82. – Ст. 2329. 

4. Про затвердження Положення про Державну службу експортного контролю України: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 159 // Офіційний вісник 

України. – 2015. - № 28. – Ст. 801. 

5. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 // Офіційний вісник України. – 2014. - 

№ 74. – Ст. 2105.  

6. Про утворення Ради з питань торгівлі та сталого розвитку: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 13 червня 2018 р. № 478 // Офіційний вісник України. – 2018. - 

№ 51. – Ст. 1788. 

7. Про утворення Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 13 лютого 2008 р. № 54 // Офіційний вісник України. – 2008. - 

№ 13. – Ст. 326. 

8. Про утворення регіональних рад підприємців в Автономній Республіці Крим, областях, 

мм. Києві та Севастополі: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. 

№ 526 // Офіційний вісник України. – 2011. - № 38. – Ст. 1560. 

 

Джерела для виконання завдання 3 

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості 

Верховної Ради Української РСР. – 1984. - додаток до № 51. - Ст. 1122. 

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар / 

[Р.А. Калюжний, М.І. Іншин, І.М. Шопіна та ін.]. – [4-е вид., зі змінами та доповненнями 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/691-2017-%D0%BF#n14
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станом на 10 листопада 2010 р.] – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 712 с. 

3. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення в органах поліції: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 

6 листопада 2015 р. № 1376 // Офіційний вісник України. – 2015. - № 99. – Ст. 3405. 

 

Варіант 13 

Завдання 1. Розкрийте поняття, ознаки та види інструментів діяльності публічної 

адміністрації. Проаналізуйте поняття та ознаки адміністративного договору, як інструменту 

діяльності публічної адміністрації.  

Завдання 2. Охарактеризуйте систему органів, які здійснюють реалізацію державної 

політики у сфері науки. 

Завдання 3. Коли громадянин П. вигулював у парку свою собаку, на нього напав 

озброєний хуліган і почав вимагати гроші та мобільний телефон, П. спустив з повідка свою 

собаку. Собака покусала нападника за ногу та порвала його одежу.  

Чи підлягає П. відповідальності за ст. 154 КУпАП? Аргументуйте свою відповідь. 

Складіть проект протоколу про будь-яке адміністративне правопорушення. 

 

Список рекомендованих джерел  

Джерела для виконання завдання 1 
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Загальна частина / [Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова)]. – К.: Видавництво «Юридична 

думка», 2004. – 583 с. - [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://textbooks.net.ua/content/view/2549/15/. 

2. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / Галунько В., Діхтієвський П., 

Кузьменко О., Стеценко С. та ін. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - 446 с. 

3. Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 р. (в редакції 

Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) // Відомості Верховної Ради України. - 2017. - № 48. 

– Ст. 436. 

4. Коломоєць Т. О. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник / 

Т.О. Коломоєць. - К. : Юрінком Iнтер, 2011. – 576 с .  

5. Патерило І.В.  Інструменти діяльності публічної адміністрації: сутність та зміст / 

І.В. Патерило // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія 

ПРАВО. Випуск 27. Том 2. – 2014. – С.174-178. 

6. Про затвердження форми висновку юридичної служби міністерства, іншого 

центрального органу виконавчої влади та його територіальних органів, місцевих 

державних адміністрацій  за результатами проведення юридичної експертизи проекту  

нормативно-правового акта: Наказ Міністерства юстиції України від 6 липня 2011 р. 

№ 1805/5 // Офіційний вісник України. – 2011. - № 53. – Ст. 2122. 

7. Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими 

особами місцевого самоврядування: Закон України від 14 грудня 2010 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2011. -  № 24. - Ст. 169. 

8. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17 березня 2011 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 38. – Ст. 385. 

9. Тимощук В.П. Адміністративні акти: процедура прийняття та припинення дії : 

монографія. – К.: «Конус-Ю», 2010. – 296 с. 

 

Джерела для виконання завдання 2 

1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 2. 

Особлива частина / [Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова)]. – К.: Видавництво 

«Юридична думка, 2005. – 624 с. 

2. Про державні цільові програми: Закон України від 18 березня 2004 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2004. - № 25. - Ст. 352. 

3. Про затвердження Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та 
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інформатизації України: Указ Президента України від 8 квітня 2011 р. № 437/2011 // 

Офіційний вісник України. – 2011. - № 29. – Ст. 1245. 

4. Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України: постанова 

Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630 // Офіційний вісник України. – 

2014. - № 95. – Ст. 2729. 

5. Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 р. // Відомості Верховної 

Ради України. – 2002. - № 36. - Ст. 266. 

6. Про наукову і науково-технічну діяльність: 3акон України від 13 грудня 1991 р. (в 

редакції Закону України № 284-XIV від 1 грудня 1998 р.) // Відомості Верховної Ради 

України. – 1992. - № 12. – Ст. 165; Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 2-3. – 

Ст. 20. 

7. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 // Офіційний вісник України. – 2014. - 

№ 74. – Ст. 2105.  

8. Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, 

національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу: Закон України 

від 7 лютого 2002 р. № 3065-III  (в редакції Закону України № 1911-IV від 29.06.2004 р.) 

// Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 51. - Ст. 547. 

9. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 8 вересня 

2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. - № 77. – Ст. 2841.  

10. Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки: Закон України від 11 липня 2001 р. (в 

редакції Закону України № 2519-VI від 9 вересня 2010 р.) // Відомості Верховної Ради 

України. – 2001. - № 48. - Ст. 253; Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 4. - 

Ст. 23. 

 

Джерела для виконання завдання 3 

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості 

Верховної Ради Української РСР. – 1984. - додаток до № 51. - Ст. 1122. 

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар / 

[Р.А. Калюжний, М.І. Іншин, І.М. Шопіна та ін.]. – [4-е вид., зі змінами та доповненнями 

станом на 10 листопада 2010 р.] – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 712 с. 

3. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення в органах поліції: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 

6 листопада 2015 р. № 1376 // Офіційний вісник України. – 2015. - № 99. – Ст. 3405. 

 

Варіант 14 

Завдання 1. Проаналізуйте поняття та гарантії забезпечення законності в державному 

управлінні. Дайте характеристику адміністративному нагляду, як одному із способів 

забезпечення законності публічного управління.  

Завдання 2. Охарактеризуйте систему органів, які здійснюють реалізацію державної 

політики у сфері транспорту. 

Завдання 3. За рішенням державного інспектора рибоохорони гр. П. було притягнуто до 

адміністративної відповідальності за порушення правил рибальства. У постанові про 

накладення адміністративного стягнення зафіксовано, що П. незаконним способом, 

використовуючи сітку, ловив рибу у ставку, орендованому ТОВ "Світанок". Чи не повинен  

гр. П відповідати за дрібне викрадення чужого майна. 

Порівняйте склади правопорушень, про які йдеться у завданні, та висловіть свою точку 

зору. Складіть протокол про адміністративне правопорушення, вчинене гр. П. 

 

Список рекомендованих джерел  

Джерела для виконання завдання 1 

1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. 

Загальна частина / [Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова)]. – К.: Видавництво «Юридична 
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7. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон 

України від 1 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 52. – 

Ст. 455. 

8. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2011. - № 32. – Ст. 314. 

9. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 р. // Офіційний вісник 

України. – 2014. – № 87. – Ст. 2474. 

10. Про Національну поліцію: Закон України від 2.07.2015 р. // Офіційний вісник України. – 

2015. - № 63. – Ст. 2075. 

11. Про прокуратуру: 3акон України від 14 жовтня 2014 р. // Офіційний вісник України. – 

2014. - № 87. – Ст. 2471. 

 

Джерела для виконання завдання 2 

1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 2. 

Особлива частина / [Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова)]. – К.: Видавництво 

«Юридична думка», 2005. – 624 с. 

2. Деякі питання реалізації інфраструктурних проектів: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 22 вересня 2016 р. № 714 // Офіційний вісник України. – 2016. - № 83. – 

Ст. 2729 

3. Про державну спеціальну службу транспорту: Закон України від 5 лютого 2004 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 19. - Ст. 269. 

4. Про залізничний транспорт: 3акон України від 4 липня 1996 р. // Відомості Верховної 

Ради України. – 1996. - № 40. - Ст. 183. 

5. Про затвердження Положення про Державне агентство автомобільних доріг: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 439 // Офіційний вісник України. – 

2014. - №75. – Ст.2128. 

6. Про затвердження Положення про Державну службу з безпеки на транспорті: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 103 // Офіційний вісник України. – 

2015. - №22. – Ст.604. 

7. Про затвердження Положення про Міністерство інфраструктури України: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р. № 460 // Офіційний вісник України. – 

2015. - № 54. – Ст.1755. 

8. Про зв'язок: 3акон України від 16 травня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 

1995. - № 20. - Ст.143.  

9. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 // Офіційний вісник України. – 2014. - 

№ 74. – Ст. 2105.  

10. Про транспорт: 3акон України від 10 листопада 1994 р. // Відомості Верховної Ради 

України. – 1994. - № 51. - Ст. 446.  

 

 

http://textbooks.net.ua/content/view/2549/15/
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Джерела для виконання завдання 3 

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості 

Верховної Ради Української РСР. – 1984. - додаток до № 51. - Ст. 1122. 

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар / 

[Р.А. Калюжний, М.І. Іншин, І.М. Шопіна та ін.]. – [4-е вид., зі змінами та доповненнями 

станом на 10 листопада 2010 р.] – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 712 с. 

3. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення в органах поліції: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 

6 листопада 2015 р. № 1376 // Офіційний вісник України. – 2015. - № 99. – Ст. 3405. 

 

Варіант 15 

Завдання 1. Розкрийте поняття, ознаки та класифікацію методів публічного управління. 

Проаналізуйте поняття та ознаки адміністративного примусу. 

Завдання 2. Охарактеризуйте систему органів, які здійснюють реалізацію державної 

політики у сфері оборони. 

Завдання 3. Громадянин М., перебуваючи в громадському місці у п’яному вигляді, вів 

себе зухвало, порушував громадський порядок, на зауваження поліцейського, що прибув, не 

реагував, відмовився пройти з ним у приміщення дільничного пункту, виражався нецензурними 

словами. 

Як кваліфікувати дії М.? Який порядок накладення адміністративних стягнення при 

множинності правопорушень? Складіть проект протоколу про адміністративне 

правопорушення. 

 

Список рекомендованих джерел 

Джерела для виконання завдання 1 

1. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / Галунько В., 

Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - 446 с. 

2. Грянка Г. В. Адміністративний примус у публічному адмініструванні / Г. В. Грянка // 

Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – № 6 (79). – С. 206–

215. 

3. Коломоєць Т. Адміністративний примус у публічному праві як новітній інститут 

системи права України / Т. Коломоєць // Право України. – 2005. - № 10. – С. 3-6. 

4. Коломоєць Т. Класифікація заходів адміністративно-правового примусу / Т. Коломоєць 

// Право України. – 2003. - № 2. - С.105-111. 

5. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон 

України від 1 грудня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 52. – 

Ст. 455. 

6. Про затвердження Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення 

огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або 

перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість 

реакції, і проведення такого огляду: Постанова Кабінету Міністрів України від 

17 грудня 2008 р. № 1103 // Офіційний вісник України. – 2008. - № 98. – Ст. 3241. 

7. Про затвердження Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія і ліцензійної 

картки на транспортний засіб та їх повернення: Постанова Кабінету Міністрів України 

від 17 грудня 2008 р. № 1086 // Офіційний вісник України. – 2008. - № 98. – Ст. 3224. 

8. Про затвердження Порядку тимчасового затримання працівниками уповноважених 

підрозділів Національної поліції транспортних засобів та їх зберігання: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р. № 1102  // Офіційний вісник України. 

– 2008. - № 98. – Ст. 3240. 

9. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. // Офіційний вісник України. 

– 2015 - №63. – Ст.2075. 

10. Про прокуратуру: 3акон України від 14 жовтня 2014 р. // Офіційний вісник України. – 

2014. - № 87. – Ст. 2471. 
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Джерела для виконання завдання 2 

1. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / Галунько В., Діхтієвський П., 

Кузьменко О., Стеценко С. та ін. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - 446 с. 

2. Кодекс цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI // Відомості 

Верховної Ради України. – 2013. - № 34-35. – Ст. 458. 

3. Про Воєнну доктрину України: Указ Президента України від 24 вересня 2015 р. 

№ 555/2015 // Офіційний вісник України. – 2015. - № 78. - Ст. 2592. 

4. Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 3 квітня 2003 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 27. - Ст. 208. 

5. Про затвердження Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби 

України: постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 533 // 

Офіційний вісник України. - 2014. - № 85. – Ст. 2390. 

6. Про затвердження Положення про Міністерство оборони України: постанова Кабінету 

Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 671 // Офіційний вісник України. – 2014. - 

№ 97. – Ст. 2796.  

7. Про Збройні Сили України: 3акон України від 6 грудня 1991 р. (в редакції Закону 

України № 2019-III від 5 жовтня 2000 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - 

№ 9. - Ст. 108; Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 48. – Ст. 410. 

8. Про Національну гвардію України: Закон України від 13.03.2014 р. // Офіційний вісник 

України. – 2014. - № 24. – Ст.728. 

9. Про оборону України: 3акон України від 6 грудня 1991 р. (в  редакції Закону України 

№ 2020-III від 5 жовтня 2000 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 9. - 

Ст. 106; Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 49. - Ст. 420. 

10. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 // Офіційний вісник України. – 2014. - 

№ 74. – Ст. 2105.  

11. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 39. - Ст. 351. 

12. Про Службу безпеки України: 3акон України від 25 березня 1992 р. // Відомості 

Верховної Ради України. -1992. - № 27. - Ст. 382.  

 

Джерела для виконання завдання 3 

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості 

Верховної Ради Української РСР. – 1984. - додаток до № 51. - Ст. 1122. 

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар / 

[Р.А. Калюжний, М.І. Іншин, І.М. Шопіна та ін.]. – [4-е вид., зі змінами та доповненнями 

станом на 10 листопада 2010 р.] – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 712 с. 

3. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення в органах поліції: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 

6 листопада 2015 р. № 1376 // Офіційний вісник України. – 2015. - № 99. – Ст. 3405. 

 

3. Оцінювання рівня виконання контрольних робіт 

Відповідно до п. 4.4. Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому 

університеті управління та права, затвердженого в новій редакції Рішенням вченої ради ХУУП 

29 травня 2017 року, протокол № 14, за виконання контрольної роботи студент максимально 

може отримати 40 балів за накопичувальною шкалою з наступним переведенням у відповідну 

оцінку за шкалою ЄКТС. 
Розподіл балів відповідно до критеріїв оцінювання виконання контрольної роботи 

визначається викладачем відповідно до табл. 1. 
Студент, який без поважних причин не виконав контрольну роботу, передбачену 

робочим навчальним планом, що виконується під час самостійної роботи, вважається таким, що 

отримав за самостійну роботу 0 балів.  

Студент заочної форми навчання, який з поважної причини не виконав контрольну 
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роботу, передбачену робочим навчальним планом, має право на її виконання в інший час, 

визначений розкладом, але не пізніше дня проведення семестрового контролю з цієї навчальної 

дисципліни. У такому разі він допускається до семестрового контролю з цієї навчальної 

дисципліни.   

 

Таблиця 1. 

 
Шкала визначення балів за результатами виконання контрольної роботи 

 
Кількість 

балів  
Рівень знань 

студента 
Критерії оцінювання 

36,5 – 40 високий 

Студент правильно, повно та аргументовано розкрив питання, 

продемонстрував вміння самостійно аналізувати теоретичний 

матеріал, правильно та аргументовано вирішив завдання 

практичного характеру, володіє термінологією і викладає 

матеріал чітко і логічно. 

33 – 36 

достатній 

Студент достатньо повно розкрив суть питання, володіє 

термінологією, але назвав не всі риси, ознаки або види явища, 

процесу, інституту, теорії, категорії, проблеми, не до кінця 

розкрив зміст понять, допустив деякі неточності, які були 

виправлені ним при відповідях на додаткові питання і не 

вплинули на правильне розуміння змісту. 

29,5 – 32,5 

Студент у цілому розкрив суть питання, відповідає 

аргументовано і загалом правильно, володіє термінологією, але 

назвав не всі теорії, функції, риси явища, інституту, процесу, 

допустив декілька помилок, які не вплинули на їх правильне 

розуміння. 

22,5 – 29 

середній 

Студент не до кінця розкрив основний зміст питання, деякі 

суттєві риси, явища, поняття. Проблеми розкрив частково, 

допустив певні помилки та неточності, які свідчать про його 

неповне розуміння сутності питання, в основному володіє 

термінологією. 

24 – 25 

Студент не до кінця розкрив зміст питання, не повністю 

визначив його істотні аспекти: риси, функції, види, форми 

тощо, допустив помилки принципового характеру, недостатньо 

володіє термінологією. 

14 – 23,5 

низький 

Студент не достатньо розкрив зміст питання, не вміє його 

аналізувати і не може послідовно і логічно викласти, допустив 

суттєві помилки, не володіє термінологією. 

0 – 13,5  
Студент не розкрив зміст питання, не зумів його аналізувати і 

послідовно і логічно викласти, допустив хибні думки, не 

володіє термінологією. 
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4. Додатки 

Додаток А 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ  

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права 

 

Навчальна дисципліна 

Адміністративне право 
 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
 

 

ВАРІАНТ 7 

 

 

 

 

 

 

Виконав: 

Петренко Іван Васильович, 

студент 1 групи 2 курсу 

 

Перевірила: 
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ст. викладач кафедри 
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_____________ 
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Додаток В 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ 

БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

Хар-ка 

джерела 
Приклад оформлення 

Навчальні 
посібники, 

підручники 

Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: навч. посібник / В.О. Котюк. – 
К. : Атіка, 2005. – 323 с. 

Хропанюк В.Н. Теория госдарства и права: учебник для вузов / 
В.Н. Хропанюк. – М. : Интерстиль, 2008. – 398 с. 

два автори Віхров О.П. Теорія держави і права. Курс лекцій: навчальний посібник / 

О.П. Віхров, І.О. Віхрова. – Чернігів. : Десна Поліграф, 2015. – 303 с. 
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