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1. Загальні методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи 

з навчальної дисципліни «Адміністративне процесуальне право» 

Студенти заочної форми навчання вивчають навчальну дисципліну «Адміністративне 

процесуальне право» у повному обсязі як базовий курс. Головним методом вивчення 

дисципліни є самостійна робота студента, зокрема - написання контрольних робіт. 

Виконання контрольної роботи сприяє засвоєнню інститутів Загальної та Особливої 

частин адміністративного процесуального права, виробленню навичок логічно та 

аргументовано висловлювати думки, правильно тлумачити і застосовувати норми чинного 

адміністративного процесуального законодавства, вирішенню проблемних ситуацій з 

посиланням на норми Кодексу адміністративного судочинства України та інші нормативно-

правові акти.  

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 містить три завдання 

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

обов’язковим посиланням на норми чинного законодавства. 

 

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 і одне практичне завдання. 

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 

адміністративного судочинства України, Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, законів і підзаконних нормативно-правових актів, монографій, наукових 

статей, науково-практичних коментарів Кодексу адміністративного судочинства України, 

підручників, навчальних посібників тощо. 

Неодмінною умовою успішного виконання контрольної роботи є попереднє вивчення 

адміністративного процесуального 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. 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. 

При виборі джерел для виконання першого та другого завдання студенту слід 

орієнтуватись на загальний список джерел, який сформований відповідно до тем навчальної 

дисципліни, тобто студенту насамперед слід визначити до якої теми належить завдання 

контрольної роботи, а потім ознайомитись із запропонованим переліком джерел, також студент 

може використовувати джерела, які не зазначені у переліку, але безпосередньо стосуються 

досліджуваних питань. 

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

законодавства.  

 

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 процесуального права і стосуються положень, що розкривають поняття 

адміністративного процесуального права та його основні категорії; принципи адміністративного 

процесуального права;  адміністративні процесуальні відносини; сутність адміністративного 

процесу та його зміст; коло суб’єктів і учасників адміністративних проваджень; докази в 

адміністративному процесі;  процесуальні строки та їх значення;  заходи процесуального примусу 

тощо. 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 адміністративного судочинства України, Кодексу 

України про адміністративні правопорушення тощо. 

Другі завдання можуть стосуватись Особливої частини адміністративного 

процесуального права і охоплюють питання окремих видів юрисдикційних та неюрисдикційних 

проваджень. 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. Але від студента вимагається не просте переписування 

положень чинного законодавства, необхідно узагальнювати відповідний нормативний матеріал.  

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, обов’язково дається посилання на статтю Кодексу адміністративного 

судочинства України, а за потреби й іншого нормативно-правового акта.).  

Студент повинен дати відповіді на всі поставлені питання, керуючись 

положеннями нормативних актів та коментарів до них.  
 

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 

наукових праць інших авторів. Таке використання можливе лише за умови дотримання 



 6 

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. 

 

2. Завдання для контрольних робіт 

 

Варіант 1 

Завдання 1. Проаналізуйте категорії посад державної служби. 

Завдання 2. Охарактеризуйте шляхи подолання корупції.  

Завдання 3. Визначте, до якого виду відповідальності можуть бути притягнуті особи 

у наведених випадках: 

1) військовослужбовець К. вчинив правопорушення, передбачене ст. 42 КУпАП;  

2) щодо поліцейського М. було складено протокол про порушення встановлених 

законодавством вимог пожежної безпеки (ст. 175 КУпАП);  

3) працівник Державної податкової служби України допустив порушення правил, норм і 

стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху;  

4) працівник аварійно-рятувальної служби Б. вчинив правопорушення, передбачене ст. 

173 КУпАП;  
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5) відносно керівника Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області було 

складено протокол за незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх 

інтересах інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових повноважень;  

6) працівник Управління Державної служби України з питань праці України у 

Хмельницькій області не дотримав установлених законом строків надання відповіді на 

звернення народного депутата України. 

Чим відрізняється адміністративна відповідальність від дисциплінарної? Чи йдеться в 

наведених випадках про спеціальних суб’єктів адміністративної відповідальності? Які види 

стягнень не можуть бути застосовані до осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних 

статутів, за вчинення адміністративних правопорушень? Які з наведених правопорушень 

можна вважати такими, що вчинені публічними службовцями? 

 

Варіант 2 

Завдання 1. Розкрийте поняття і види публічної служби.   
Завдання 2. Охарактеризуйте контроль та перевірку декларацій  осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

Завдання 3. Заступник голови районної державної адміністрації І., повертаючись увечері 

додому на власному автомобілі, здійснив наїзд на пішохода, завдавши йому тяжких тілесних 

ушкоджень. Розпорядженням голови районної державної адміністрації на час проведення 

Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області дослідчої перевірки 

відносно І. було призначено службове розслідування та відсторонено його від виконання 

повноважень за посадою. 

Чи законне розпорядження голови районної державної адміністрації? Який загальний 

порядок службового розслідування? Відповідь обґрунтуйте, посилаючись на правові норми. 
 

Варіант 3 

Завдання 1. Охарактеризуйте прийняття на службу в органи місцевого самоврядування. 

Завдання 2. Розкрийте сутність обмежень і заборон для осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави, як спосіб запобігання корупції. 

Завдання 3. Визначте, чи всі наведені правопорушення є адміністративними, та які з 

них були вчинені публічними службовцями. Зазначте ознаки цих правопорушень: 

1) військовослужбовець К. вчинив правопорушення, передбачене ст. 42 КУпАП;  

2) щодо поліцейського М. було складено протокол про порушення встановлених 

законодавством вимог пожежної безпеки (ст. 175 КУпАП);  

3) працівник ДПІ в м. Хмельницькому допустив порушення правил, норм і стандартів, 

що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху; 

4) працівник аварійно-рятувальної служби Б. вчинив правопорушення, передбачене ст. 

173 КУпАП;  

5) стосовно керівника Головного управління Державної казначейської служби України у 

Хмельницькій області було складено протокол за незаконне розголошення або використання в 

інший спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням 

службових повноважень;  

6) працівник Головного управління Державної фіскальної служби в Хмельницькій 

області не дотримав установлених законом строків надання відповіді на звернення народного 

депутата України. 

Чи можна в наведених випадках говорити, що адміністративні правопорушення вчинені 

публічними суб’єктами адміністративної відповідальності? Аргументуйте відповідь, 

посилаючись на нормативно-правові акти. Визначте стягнення, що повинні бути накладені на 

публічних службовців. 

 

Варіант 4 

Завдання 1. Охарактеризуйте підстави для припинення державної служби. 

Завдання 2. Розкрийте види корупції. 

Завдання 3. Патрульні поліції Капітаненко, Перець і Вінницький дізналися, що через 
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декілька днів їх колега – патрульний Миколайчук буде святкувати день народження. 

Працівники патрульної поліції зібрали по 1000 гривень і придбали йому подарунок, який він 

отримав. 

Ознайомтеся з нормами Закону України «Про запобігання корупції» та визначте 

правомірність дій поліцейських. 

 

Варіант 5 

Завдання 1. Охарактеризуйте оцінювання результатів службової діяльності. 

Завдання 2. Розкрийте особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник в 

діяльності окремих осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування. 

Завдання 3. Патрульні Петренко та Сидоренко під час чергування о 02-00 год. помітили 

біля дороги людину, яка підняла руку і намагалась зупинити службовий автомобіль. Патрульні 

зупинились, і чоловік попросив їх довезти його до дому (приблизно 2 км. від місця зупинки), 

пояснивши це тим, що почуває себе зле. Патрульні посадили чоловіка до машини і підвезли 

його. Після того, як він вийшов із машини, патрульні знайшли на задньому сидінні службового 

автомобіля 100 грн. 
Ознайомтеся з нормами законів України «Про Національну поліцію», «Про запобігання 

корупції» та визначте, як мають діяти Петренко та Сидоренко. Назвіть правові наслідки дій 

патрульних поліцейських. 

 

Варіант 6 

Завдання 1. Дайте характеристику засобів правового захисту державних службовців.  

Завдання 2. Розкрийте правовий статус особи, відповідальної за реалізацію 

антикорупційної програми (Уповноваженого). 

Завдання 3. Черкаською місцевою прокуратурою 26 трав. 2020 р. відносно Л., який 

згідно з наказом відділу освіти Черкаської районної адміністрації від 26 жовтня 2019 р. був 

призначений на посаду директора загальноосвітньої школи, складений адміністративний 

протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, 

передбаченого ч. 1 ст. 172-7 КУпАП. Він обвинувачується в тому, що як посадова особа не 

вжив заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та 

невідкладно не повідомив начальника відділу освіти про наявність такого конфлікту. 

Так, 26 листопада 2019 р. він особисто підписав наказ про виплату грошової винагороди 

вчительці англійської мови, яка є дружиною Л. У результаті судового розгляду справи, яке 

відбулося 15 вересня 2020 р., з’ясовано, що протокол не відповідає вимогам ст. 256 КУпАП, а 

тому суд вважає за необхідне даний протокол повернути для належного оформлення до 

Черкаської місцевої прокуратури. 

Зробіть юридичний аналіз справи. Визначте особливості складення та передачі 

адміністративного протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з 

корупцією, та суб’єктів, уповноважених на складання адміністративних протоколів про 

вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією. Хто є суб’єктами 

відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією? Які органи 

мають право розглядати подібні справи? 

 

Варіант 7 

Завдання 1. Охарактеризуйте правовий статус керівника державної служби в 

державному органі. 

Завдання 2. Розкрийте принципи професійної етики публічних службовців. 

Завдання 3. К., який займає посаду керівника апарату місцевої державної адміністрації, 

керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Поліцейський відсторонив К. від 

керування транспортним засобом та запропонував оглянути його на стан сп’яніння за 

допомогою індикаторної трубки, однак той відмовився. 

Зробіть юридичний аналіз ситуації. Які наслідки незгоди К. з проведенням огляду? До 

якого виду відповідальності може бути притягнуто К. за вчинене правопорушення? 
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Варіант 8 

Завдання 1. Розкрийте принципи державної служби. 

Завдання 2. Проаналізуйте поняття професійної етики публічного службовця.  

Завдання 3. Стосовно начальника відділу районної державної адміністрації В. складено 

протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією. У 

протоколі зазначалося, що В., перебуваючи на посаді державного службовця, на платній основі 

проводив практичні заняття в місцевому закладі вищої освіти, чим порушив вимогу обмеження 

щодо сумісництва і суміщення з іншими видами діяльності. Суддя, розглянувши справу, виніс 

постанову про звільнення В. з посади начальника відділу районної державної адміністрації.  

Зробіть юридичний аналіз ситуації. Назвіть суб’єктів, що уповноважені ініціювати 

дисциплінарні провадження та застосовувати дисциплінарні стягнення. 

 

Варіант 9 

Завдання 1. Розкрийте поняття «публічний службовець». 

Завдання 2. Охарактеризуйте систему заходів, спрямованих на запобігання та протидію 

корупції в Україні. 

Завдання 3. Відносно керівника департаменту освіти обласної державної адміністрації 

С. 5 березня 2020 р. була порушена дисциплінарна справа за прогул на підставі п. 12 ст. 65 

Закону України «Про державну службу». У ході дисциплінарного провадження С. надав 

дисциплінарній комісії письмові пояснення стосовно того, що прогул дійсно мав місце 

20 грудня 2019 р., але був зумовлений участю С. у гасінні пожежі. 

Голова обласної місцевої адміністрації, отримавши 6 березня 2020 р. подання 

дисциплінарної комісії щодо невиявлення під час розгляду дисциплінарної справи 

дисциплінарного проступку (прогулу) в силу наявності поважних причин, 18 березня 2020 р. 

наклав на С. дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення, користуючись правом 

адміністративного розсуду і рекомендаційним характером подання. 

Наказ про своє звільнення С. вирішив оскаржити, вважаючи його незаконним. 

Чи законні дії суб’єкта призначення С.? До яких органів С. може звернутися за 

оскарженням? Дайте юридичну оцінку ситуації з посиланням на норми законодавства. 

 

Варіант 10 

Завдання 1. Охарактеризуйте службову кар’єру. 

Завдання 2. Розкрийте сутність поняття «корупція». 

Завдання 3. 25 липня 2020 р. В., який займав посаду заступника начальника управління 

персоналу Головного територіального управління юстиції у Харківській обл., звернувся із 

позовом до суду про визнання протиправними дій начальника управління персоналу Головного 

територіального управління юстиції у Харківській обл. і відшкодування моральної шкоди у 

розмірі 10 тис. грн.  

Позивач зазначив, що начальник управління персоналом звертався із запитом до міської 

клінічної лікарні про стан здоров’я В., про що був зроблений запис в його амбулаторній картці. 

Після чого В. попросив начальника управління надати копії запиту і відповіді лікарні, однак 

останній не відреагував на його звернення. Таким чином, В. вважав, що йому завдано моральної 

шкоди у розмірі 10 тис. грн, оскільки внаслідок незаконного збирання інформації він дуже 

нервував. 

За правилами якого процесуального акта має розглядатися даний позов? Обґрунтуйте 

свою позицію щодо рішення по цій справі. 

 

Варіант 11 

Завдання 1. Охарактеризуйте атестацію посадових осіб місцевого самоврядування. 

Завдання 2. Розкрийте поняття та завдання фінансового контролю щодо запобігання і 

протидії корупції в діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування. 
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Завдання 3. Приватне підприємство звернулося до суду з позовом до керівника 

Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, в якому 

просило визнати неправомірною відмову відповідача задовольнити інформаційний запит щодо 

отримання копій документів, які містять публічну інформацію. 

Чи можна в даному випадку говорити про адміністративне правопорушення, вчинене 

публічним суб’єктом адміністративної відповідальності? Якщо так, визначте ознаки цього 

правопорушення. Яке адміністративне стягнення повинно бути накладено на публічного 

службовця? 

 

Варіант 12 

Завдання 1. Проаналізуйте вимоги щодо вступу на державну службу. 

Завдання 2. Охарактеризуйте причини виникнення корупції. 

Завдання 3. А. було призначено начальником управління економіки обласної державної 

адміністрації. Через місяць розпорядженням голови обласної державної адміністрації А. було 

звільнено із займаної посади, оскільки з’ясувалось, що він є двоюрідним братом свого 

заступника, про що А. не повідомив під час вступу на державну службу.  

Чи законно звільнено А.? Проаналізуйте дану ситуацію. 

 

Варіант 13 

Завдання 1. Охарактеризуйте порядок притягнення державних службовців до 

дисциплінарної відповідальності. 

Завдання 2. Розкрийте правовий статус Національного агентства з питань запобігання 

корупції. 

Завдання 3. До суду звернувся А. з позовом про визнання протиправною бездіяльність 

державного кадастрового реєстратора М. щодо відмови у внесенні до Поземельної книги змін 

до відомостей про земельну ділянку та відшкодування матеріальної і моральної шкоди, 

заподіяної таким рішенням. 

У порядку якого судочинства буде розглядатися позов? Який порядок відшкодування 

шкоди встановлено чинним законодавством? Відповідь обґрунтуйте. 

 

Варіант 14 

Завдання 1. Охарактеризуйте процедуру проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад публічної служби. 

Завдання 2. Проаналізуйте обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності. 

Завдання 3. Колишній головний спеціаліст виконавчого комітету міської ради Ольга 

Петренко звернулася до окружного адміністративного суду з позовною заявою про стягнення з 

виконкому заробітної плати у розмірі 4500 гривень за останні три місяці перед її звільненням, 

протягом яких вона зарплату не отримувала. Суд відмовив у відкритті провадження у зв'язку з 

тим, що таку заяву не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства, 

оскільки О. Петренко уже не перебуває на публічній службі, а заявлені нею вимоги є вимогами, 

що випливають з трудових правовідносин.  

Як Ви вважаєте, чи правильна ухвала суду? 

 

Варіант 15 

Завдання 1. Розкрийте сутність та порядок підвищення рівня професійної 

компетентності державних службовців. 

Завдання 2. Охарактеризуйте моніторинг способу життя суб’єктів декларування.  

Завдання 3. Патрульні поліції Вітренко, Тарасенко і Кукурудза дізналися, що через 

декілька днів їх керівник буде святкувати день народження. Працівники патрульної поліції 

зібрали по 200 гривен, на які придбали йому подарунок. 

Ознайомтеся з нормами Закону України «Про запобігання корупції» та визначте, чи 

передбачена відповідальність за такі дії. Встановіть правові наслідки щодо дій посадових осіб 

поліції. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF?find=1&text=%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC#w13
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Варіант 16 

Завдання 1. Розкрийте особливості патронатної служби. 

Завдання 2. Охарактеризуйте види адміністративних правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 

Завдання 3. Наряд патрульної служби територіального відділу поліції заступив на 

службу по забезпеченню громадської безпеки та порядку на станції метро Лук’янівська. 

Звернувшись до громадянина, який проходив через турнікет, поліцейські попросили пред’явити 

для догляду сумку, в якій явно проглядались важкі, об’ємні предмети, але громадянин 

відмовився. Свою поведінку мотивував незаконністю вимог патрульних. Патрульні запросили 

громадянина у приміщенні поліції для здійснення огляду сумки, в якій виявився спортивний 

інвентар, після чого громадянин був відпущений. 

Ознайомтеся з нормами закону України «Про Національну поліцію», зробіть аналіз 

наведеної ситуації та дайте оцінку діям патрульних. Визначте алгоритм дій працівників 

поліції в цій ситуації. 

 

Варіант 17 

Завдання 1. Розкрийте правовий статус Національного агентства України 

з питань державної служби як центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. 

Завдання 2. Охарактеризуйте обмеження спільної роботи близьких осіб.  

Завдання 3. Патрульний поліцейський територіального відділу поліції Іванов, 

перебуваючи на службі з забезпечення громадської безпеки та поряду в парку ім. Чекмана міста 

Хмельницького, запідозривши громадянина в скоєнні правопорушення, підійшов до нього, 

привітався, відрекомендувався і зажадав пред’явити документ, який посвідчує особу. На вимогу 

поліцейського останній попросив інспектора показати свої документи. Іванов відмовився 

показувати документи, аргументувавши свою відмову тим, що він у форменому одязі. 

Визначте правомірність дій патрульного поліції. Назвіть основні обов’язки 

поліцейського у разі звернення до нього громадян. 

 

Варіант 18 

Завдання 1. Розкрийте кримінальну відповідальність публічних службовців. 

Завдання 2. Охарактеризуйте антикорупційну програму юридичної особи. 

Завдання 3. Уродженець Одеської обл. К., який працює на посаді старшого державного 

інспектора з безпеки на морському, річковому транспорті відділу оперативного контролю за 

безпекою на морському, річковому транспорті, був визнаний винним у вчиненні 

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-4 КУпАП, однак провадження по справі про 

адміністративне корупційне правопорушення щодо нього було закрито на підставі п. 7 ст. 247 

КУпАП у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення, закріплених 

ст. 38 КУпАП. 

Чи є підстави притягнення державного інспектора до відповідальності? Назвіть 

особливості адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією, та визначте стадії 

розгляду даної справи. 

 

Варіант 19 

Завдання 1. Розкрийте правове регулювання публічної служби. 
Завдання 2. Охарактеризуйте запобігання одержанню неправомірної вигоди або 

подарунка та поводження з ними. 

Завдання 3. Поліцейський 10 грудня 2019 р. зупинив транспортний засіб, яким керував 

М. (начальник поліції Київського р-ну м. Харків), що перебував у стані алкогольного сп’яніння 

під час виконання ним службових обов’язків, за перевищення обмежень швидкості руху і склав 

протокол про вчинення М. адміністративного правопорушення. 

Чи має місце адміністративне правопорушення, вчинене публічним суб’єктом? Якщо 

так, визначте стадії цього провадження у справі про адміністративне правопорушення. Якщо 



 12 

ні, наведіть свій приклад провадження у справах про адміністративні правопорушення, в якому 

суб’єктом вчинення правопорушення є публічний суб’єкт, посилаючись на нормативно-правові 

акти. 

 

Варіант 20 

Завдання 1. Розкрийте правовий статус Комісії з питань вищого корпусу державної 

служби. 

Завдання 2. Охарактеризуйте заходи впливу у разі порушення процедури декларування. 

Завдання 3. 25 липня 2020 р. В., який займав посаду заступника начальника управління 

персоналу Головного територіального управління юстиції у Харківській обл., звернувся із 

позовом до суду про визнання протиправними дій начальника управління персоналу Головного 

територіального управління юстиції у Харківській обл. і відшкодування моральної шкоди у 

розмірі 10 тис. грн.  

Позивач зазначив, що начальник управління персоналом звертався із запитом до міської 

клінічної лікарні про стан здоров’я В., про що був зроблений запис в його амбулаторній картці. 

Після чого В. попросив начальника управління надати копії запиту і відповіді лікарні, однак 

останній не відреагував на його звернення. Таким чином, В. вважав, що йому завдано моральної 

шкоди у розмірі 10 тис. грн, оскільки внаслідок незаконного збирання інформації він дуже 

нервував. 

За правилами якого процесуального акта має розглядатися даний позов? Обґрунтуйте 

свою позицію щодо рішення по цій справі. 
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4. Оцінювання рівня виконання контрольних робіт 

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому 
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29 травня 2017 року, протокол № 14 (далі – Положення), за виконання контрольної роботи 

студент максимально може отримати 40 балів. Шкала визначення балів за результатами 
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студент не допускається до складання екзамену чи заліку з відповідної навчальної 

дисципліни, про що у відомості підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти декан 

факультету робить запис «не допущений». 

Відповідно до п.п. 4.3.13. Положення 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 та не 

допускається до складання семестрового екзамену чи заліку.  

Студент заочної форми навчання, який з поважної причини не виконав контрольну 

роботу, передбачену робочим навчальним планом, або інші форми самостійної роботи, 

передбачені робочими програмами навчальних дисциплін, має право на їх виконання в інший 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000026
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=FP_index
http://academy.gov.ua/ej/ej19/PDF/18.pdf
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/19812/1/8_%D1%87%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81.pdf
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/19812/1/8_%D1%87%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81.pdf
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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 контрольної роботи,  

передбаченої навчальним планом  

 
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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Додаток В 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ 

БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

Характеристика 

джерела 
Приклад оформлення 

Книги: 

Один автор 

1. Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: 

кримінально-правова характеристика: монографія. К.: Юрид. практика, 

2003. 924 с. 

Два автори 

1. Берзін П. С., Марін О. К. Злочинні наслідки: поняття, основні 

різновиди, кримінально-правове значення: монографія. К.: Дакор, 

2009. 736 с. 

Автор(и) та 

редактор(и)/ 

упорядники 

1. Березенко В. В. PR як сфера наукового знання: монографія / за заг. 

наук. ред. В. М. Манакіна. Запоріжжя: ЗНУ, 2015. 362 с. 

2. Дахно І. І., Алієва-Барановська В. М. Право інтелектуальної 

власності: навч. посіб. / за ред. І. І. Дахна. Київ: ЦУЛ, 2015. 560 с. 

Без автора 

1. Криміналістика: конспект лекцій / за заг. ред. В. І. Галан; уклад. 

Ж. В. Удовенко. Київ: ЦУЛ, 2016. 320 с. 

2. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / за ред.: 

С. О. Якубовського, Ю. О. Ніколаєва. Одеса: ОНУ, 2015. 306 с. 

3. Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку / за 

ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Запоріжжя, 2017. 328 с. 

Багатотомні 

видання 

1. Енциклопедія Сучасної України / редкол.: І. М. Дзюба та ін. Київ: 

САМ, 2016. Т. 17. 712 с. 

2. Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. / Акад. 

прав. наук України. Харків: Право, 2009. Т. 2: Конституційні засади 

правової системи України і проблеми її вдосконалення / заг. ред. 

Ю. П. Битяк. 576 с. 

3. Кучерявенко Н. П.  Курс налогового права: в 6 т. Харьков: Право, 

2007. Т. 4: Особенная часть. Косвенные налоги. 536 с. 

Автореферати 

дисертацій 

1. Бондар О. Г. Земля як об'єкт права власності за земельним 

законодавством України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. 

Київ, 2005. 20 с. 

2. Гнатенко Н. Г. Групи інтересів у Верховній Раді України: сутність і 

роль у формуванні державної політики: автореф. дис. ... канд. політ. 

наук: 23.00.02. Київ, 2017. 20 с. 

3. Кулініч О. О. Право людини і громадянина на освіту в Україні та 

конституційно-правовий механізм його реалізації: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.02. Маріуполь, 2015. 20 с. 

Дисертації 

1. Крисань Т.Є. Збитки як категорія цивільного права України: дис. … 

канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; 

сімейне право; міжнародне приватне право». Одеса, 2008. 218 с. 

Законодавчі та 

нормативні 

документи 

1. Конституція України: офіц. текст. Київ: КМ, 2013. 96 с. 

2. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Голос 

України. 2017. 27 верес. (№ 178-179). C. 10–22. 

3. Повітряний кодекс України: Закон України від 19.05.2011 р. 

№ 3393-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 48-49. Ст. 536. 

4. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18  

5. Деякі питання стипендіального забезпечення: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1050. Офіційний вісник України. 

2017. № 4. С. 530–543. 
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6. Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з 

питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки: Указ 

Президента України від 21.02.2017 р. № 43/2017. Урядовий кур'єр. 

2017. 23 лют. (№ 35). С. 10. 

7. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації: наказ 

Міністерства освіти і науки від 12.01.2017 р. № 40. Офіційний вісник 

України. 2017. № 20. С. 136–141. 

Архівні документи 

1. Лист Голови Спілки «Чорнобиль» Г. Ф. Лєпіна на ім’я Голови Ради 

Міністрів УРСР В. А. Масола щодо реєстрації Статуту Спілки та 

сторінки Статуту. 14 грудня 1989 р. ЦДАГО України (Центр. держ. 

архів громад. об'єднань України). Ф. 1. Оп. 32. Спр. 2612. Арк. 63, 64 

зв., 71. 

2. Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної 

Республіки. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та 

упр. України). Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 8–12. Копія; Ф. 1063. Оп. 3.  

Спр. 1–3. 

Стандарти 

1. ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і 

збірниках. [Чинний від 2010-02-18]. Вид. офіц. Київ, 2010. 16 с. 

(Інформація та документація). 

2. ДСТУ ISO 6107-1:2004. Безпека праці. Словник термінів. Частина 1 

(ISO 6107-1:1996, IDТ). [Чинний від 2005-04-01]. Вид. офіц. Київ: 

Держгірпромнагляд україни України, 2006. 181 с. 

3. ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис. Скорочення слів і 

словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила(ISO 

4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). [На заміну ДСТУ3582-97; чинний 

від 2013-08-22]. Вид. офіц. Київ: Мінекономрозвитку України, 2014. 15 

с. (Інформація та документація). 

Каталоги 

1. Історико-правова спадщина України: кат. вист. / Харків. держ. наук. 

б-ка ім. В. Г. Короленка; уклад.: Л. І. Романова, О. В. Земляніщина. 

Харків, 1996. 64 с. 

2. Пам’ятки історії та Львівської області: кат.-довід. / авт.-упоряд.: 

М. Зобків та ін.; Упр. культури Львів. облдержадмін., Львів. іст. музей. 

Львів: Новий час, 2003. 160 с. 

Бібліографічні 

покажчики 

1. Боротьба з корупцією: нагальна проблема сучасності: бібліогр. 

покажч. Вип. 2 / уклад.: О. В. Левчук, відп. за вип. Н. М. Чала; 

Запорізький національний університет. Запоріжжя  ЗНУ, 2017. 60 с. 

2. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича в 

незалежній Україні: бібліогр. покажч. / уклад.: Н. М. Загородна та ін.; 

наук. ред. Т. В. Марусик; відп. за вип. М. Б. Зушман. Чернівці: 

Чернівецький національний університет, 2015. 512 с. (До 140-річчя від 

дня заснування). 

3. Лисодєд О. В. Бібліографічний довідник з кримінології (1992-2002) / 

ред. О. Г. Кальман. Харків: Одісей, 2003. 128 с. 

Частина видання: 

книги 

1. Гетьман А. П. Екологічна політика держави: конституційно-

правовий аспект. Тридцать лет с экологическим правом: избранные 

труды. Харьков, 2013. С. 205–212. 

2. Коломоєць Т. О. Адміністративна деліктологія та адміністративна 

деліктність. Адміністративне право України: підручник / за заг. ред. 

Т. О. Коломоєць. Київ, 2009. С. 195–197. 

3. Алексєєв В. М. Правовий статус людини та його реалізація у 

взаємовідносинах держави та суспільства в державному управлінні в 

Україні. Теоретичні засади взаємовідносин держави та суспільства в 

управлінні: монографія. Чернівці, 2012. С. 151–169. 
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Частина видання: 

матеріалів 

конференцій (тези, 

доповіді) 

1. Анциперова І. І. Історико-правовий аспект акту про 

бюджет. Дослідження проблем права в Україні очима молодих вчених: 

тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 24 квітня 2014 р.). 

Запоріжжя, 2014. С. 134–137. 

2. Кононенко Н. Методология толерантности в системе общественных 

отношений. Формирование толерантного сознания в обществе: 

материалы VII междунар. антитеррорист. форума (м. Братислава, 

18 ноября 2010 г.). Киев, 2011. С. 145–150. 

Частина видання: 

довідкового 

видання 

1. Кучеренко І. М. Право державної власності. Великий 

енциклопедичний юридичний словник / ред. Ю. С. Шемшученко. Київ, 

2007. С. 673. 

2. Пирожкова Ю. В. Благодійна організація. Адміністративне право 

України: словник термінів / за ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. 

Київ, 2014. С. 54–55. 

3. Сірий М. І. Судова влада. Юридична енциклопедія. Київ, 2003. Т. 5. 

С. 699. 

Частина видання: 

продовжуваного 

видання 

1. Коломоєць Т. О. Оцінні поняття в адміністративному законодавстві 

України: реалії та перспективи формулювання їх застосування. Вісник 

Запорізького національного університету. Юридичні науки. Запоріжжя, 

2017. № 1. С. 36–46. 

2. Левчук С. А., Хмельницький А. А. Дослідження статичного 

деформування складених циліндричних оболонок за допомогою 

матриць типу Гріна. Вісник Запорізького національного університету. 

Фізико-математичні науки. Запоріжжя, 2015. № 3. С. 153–159. 

3. Тарасов О. В. Міжнародна правосуб'єктність людини в практиці 

Нюрнберзького трибуналу. Проблеми законності. Харків, 2011. 

Вип. 115. С. 200–206. 

Частина видання: 

періодичного 

видання (журналу, 

газети) 

1. Кулініч О. О. Право на освіту в системі конституційних прав 

людини і громадянина та його гарантії. Часопис Київського 

університету права. 2007. № 4. С. 88–92. 

2. Коломоєць Т., Колпаков В. Сучасна парадигма адміністративного 

права: ґенеза і поняття. Право України. 2017. № 5. С. 71–79. 

Електронні 

ресурси 

1. Злочинність очима історії: фотовиставка. URL: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/photogallery/gallery?galleryId=1572575

7& (дата звернення: 15.11.2018). 

2. Шарая А. А. Принцип законності за законодавством 

України. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 5. 

С. 115–118. URL: http://lsej.org.ua/5_2017/32.pdf (дата звернення: 

15.04.2019). 
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