
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

Методичні рекомендації:  

1. вивчити лекцію для самостійного вивчення;  

2. скласти опорний конспект за темою у зошиті; 

3. відповісти на питання для самоконтролю усно;  

4. Виконати письмово - відповісти на тестові завдання письмово на аркушах з 

зазначенням прізвища та ім’я, групи (можливо де кілько відповідей на запитання); 

дати відповіді на дві задачі за власним вибором (письмово на аркуші); 

5. здати викладачу на першому занятті для перевірки та виставленні оцінки.  

 

Критерії оцінювання самостійної роботи: 

За кожну вірну відповідь на тестове запитання -  0,5 балів 

Кожна задача від 0,5 до 3,5 балів (при оцінюванні виконання завдання враховується зміст і 

структура відповіді, чіткість і послідовність викладення  думок  студента) 

 

ПИТАННЯ  ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 
1. Адміністративне право України: поняття, предмет правового регулювання.  

2. Визначте систему і джерела адміністративного права.  

3. Що таке адміністративні правовідносини? 

4. Дайте визначення адміністративного проступку.  

5. Що таке адміністративна відповідальність?  

6. Які адміністративні стягнення: поняття, види, Вам відомі?  

7. Основи адміністративного процесу.  

 

Тести 

 
1  Чи тотожні поняття «адміністративне право» і «управлінське право»  

A.  Так 

B.  Ні 

2  Структура адміністративних правовідносин складається з елементів 

A.  Суб'єкти 

B.  об'єкти 

C.  Зміст 

3  Сторона, що порушила адміністративно-правову норму, несе відповідальність 

A.  Перед державою 

B.  Перед іншою стороною 

C.  Правильні обидві відповіді 

4  Чи належать  до  адміністративних,  відносини між  органами  виконавчої  влади  і  

недержавними підприємствами 

A.  Так 

B.  Ні 

C.  В деяких випадках 

5  Підстави адміністративної відповідальності 

A.  Нормативне 

B.  Фактичне 

C.  Процесуальне 

6  Адміністративні правовідносини діляться на 

A.  Регулятивні 

B.  охоронні 

C.  Вертикальні 

7  Здатність особи нести адміністративну відповідальність за свої вчинки називається 



A.  Дієздатністю 

B.  Правоздатністю 

C.  Деліктоздатністю 

8  Особлива частина адміністративного права включає наступні правові інститути 

A. Управління в економічній сфері 

B.  Управліня в соціально-культурній сфері  

C.  Управління в державній сфері 

9  Суб'єктами адміністративного права є 

A.  органи виконавчої влади 

B.  державні суб'єкти 

C.  об'єднання громадян 

10  Висилання за межі України застосовується за рішенням 

A. органів внутрішніх справ 

B.  Судових органів 

C.  Служб безпеки України 

 

Ситуаційні завдання 

У  громадянина  Ш.  було  виявлено  наркотичні  речовини.  Він  пояснив,  що  

часто  хворів, тому  вони постійно потрібні йому для вживання. На підставі протоколу, 

складеного санітарним  лікарем,  начальник  РВВС  своєю  постановою  наклав  на  гр.  Ш.  

штраф  у  розмірі 20 неоподаткованих мінімумів.  

Зробіть висновки про законність постанови начальника РВВС.  

 

Керівник малого підприємства гр. К. побудував на території природного 

заповідника гараж.  

Вирішіть питання про відповідальність гр. К.  

 

Дільничний  інспектор  гр.  В.  склав  протокол  на  гр.  У.  за  те,  що  у  нього  в  

будинку  мешкає  юнак, який підлягає державній реєстрації прописці до призовної 

дільниці. Військовий комісар  притягнув  гр.  У.  до  адміністративної  відповідальності  у  

вигляді  штрафу  в  розмірі одного неоподаткованого мінімуму.  

Громадянин  У.  оскаржив  цю  постанову,  посилаючись  на  те,  що  він  не  є  

службовою особою і не повинен відповідати за дії громадянина. 

Чи має рацію гр. У.?  

 

Громадянин  П.  без  відповідного  дозволу  збудував  гараж  у  дворі  комунального  

будинку,  в  якому  мешкав.  За  самовільне  будівництво  адміністративна  комісія  

наклала  на нього  штраф;  одночасно  виконавчий  комітет  районної  ради  виніс  рішення  

про  знесення будівлі. Однак гр. П. відмовився виконати рішення виконкому, 

посилаючись на те, що вже сплатив  штраф.  Тоді  виконком  запропонував  відділу  

комунального  господарства  знести гараж за рахунок гр. П.  

Визначте  правомірність  дій  учасників  справи.  Яка  юридична  природа  заходів,  

вжитих до гр. П.?  

 

Громадянин  Н.  у  громадському  місці  розмовляв  із  приятелями  допускаючи  

нецензурні  вирази,  давав  непривабливі  характеристики  знайомим,  чим  привертав  до  

себе  увагу сторонніх. Працівник поліції зробив гр. Н. зауваження, але той не взяв це до 

уваги і нецензурно  висловився  на  його  адресу.  Вважаючи  поведінку  гр.  Н.  

протиправною,  працівник поліції доставив  його  у  райвідділ  поліції,  де  склав  протокол  

про  адміністративне  правопорушення.  

Зробіть письмовий аналіз діянь гр. Н. та співробітника поліції.  

Проаналізуйте дану ситуацію.  


