
ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Варіант 1 

1. Поняття, підстави та принципи адміністративної відповідальності. 

2. Система органів контролю в сфері державного управління. 

3. Вирішіть задачу: 

28 грудня 2006 року працівниками міліції був затриманий 18-річний громадянин А, 

у якого при поверхневому огляді було виявлено паперовий пакунок з речовиною 

рослинного походження зеленого кольору. Як пояснив сам гр. А ця речовина є 

марихуаною, яку він придбав для власного вживання. Проведеним дослідженням було 

встановлено, що речовина є марихуаною, проте, її кількості недостатньо для порушення 

кримінальної справи. Тому 4 січня 2006 року відносно гр. А було відмовлено в порушенні 

кримінальної справи на підставі п. 2 ст. 6 КПК України (за відсутністю в його діях складу 

злочину). 

Чи є підстави для притягнення громадянина А до адміністративної 

відповідальності? Протягом якого часу це повинно бути зроблено та яка норма 

адміністративного права передбачає його відповідальність? Відповідь обґрунтувати 

посиланням на відповідні норми адміністративного права. 

- Варіант 2 

1. Поняття та склад адміністративного правопорушення. 

2. Неюрисдикційні адміністративні провадження. 

3. Вирішіть задачу: 

14.01.2007 р. 16-річний гр. В у присутності своїх двох товаришів Т та Ю навмисно 

пошкодив таксофон. 14.03.2007 р. гр. Т та гр. Ю з метою помститися за образу звернулись 

до дільничного інспектора міліції Р і розповіли про дії гр. В. Після чого дільничний 

інспектор склав протокол про адміністративне правопорушення  по ст. 148 КУ про АП та 

направив його до начальника регіональної державної інспекції електрозв’язку, який 

15.03.2007 р. наклав на батьків гр. В штраф у розмірі 170 грн. 

Чи правомірні дії дільничного інспектора? Яким чином необхідно вирішити дану 

ситуацію? Чи не порушено строків і порядку накладення адміністративного стягнення? 

- Варіант 3 

1. Адміністративна юстиція в Україні. 

2. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії. 

3. Вирішіть задачу: 

Дільничним інспектором міліції Печерського РУГУ МВС України в м. Києві був 

затриманий гр. С., який знаходився в стані алкогольного сп’яніння, мав хитку ходу, 



неохайний зовнішній вигляд і майже не тримався на ногах, постійно падаючи. При спробі 

працівника міліції доставити гр. С. до райуправління міліції для складання відповідного 

протоколу, останній виявив злісну непокору, хапав працівника за формений одяг, 

намагався втекти. Після чого працівник міліції, застосувавши фізичну силу, доставив гр. 

С. до райуправління міліції. 

Яка ступінь вини та міра відповідальності гр. С., яка норма адміністративного 

права це передбачає? Відповідь обґрунтувати посиланням на відповідні норми 

адміністративного права. 

- Варіант 4 

1. Зміст, характерні ознаки та структура адміністративного процесу. 

2. Адміністративно-правове регулювання у сфері фінансів. 

3. Вирішіть задачу: 

Міністр освіти та науки України видав наказ про зарахування на посаду радника 

міністра свого близького родича К., а помічником – свого колишнього сокурсника по 

інституту П. 

 Чи правомірно вчинив Міністр освіти та науки України, видавши такий 

наказ? Чи можуть вказані особи, враховуючи їх особисті стосунки з Міністром, 

призначатися на такі посади? Чи можуть вказані особи вважатися державними 

службовцями? Свою відповідь обґрунтуйте посиланням на відповідні статті чинних 

законів і нормативних актів України.  

Варіант 5 

1. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

2. Організація державного управління у сфері економіки. 

3. Вирішіть задачу: 

Голова Київської обласної державної адміністрації В. прийняв рішення про 

дострокове звільнення з посади голови державної адміністрації Таращанського району за 

невиконання (порушення) ним рішень Кабінету Міністрів України. 

Визначте правомірність дій голови облдержадміністрації. Яким чином повинні 

прийматися та виконуватися такі рішення? Відповідь обґрунтуйте посиланням на 

відповідні норми адміністративного права. 

- Варіант 6 

1. Особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб’єктів. 

2. Організація державного управління у сфері юстиції. 

3. Вирішіть задачу: 



Інспектор ДАІ зупинив водія А, який керував автомобілем ВАЗ-2107, не маючи 

відповідного права керувати вищезазначеним транспортним засобом. Під час перевірки 

документів водія А, інспектор звернув увагу на те, що водій намагається стояти проти 

вітру, ховаючи своє червоне обличчя, веде себе надто знервовано. Тоді інспектор ДАІ 

запропонував А пройти медичний огляд, але останній категорично від цього відмовився. 

Чи правомірними були дані дії працівника міліції? Чи були підстави для огляду 

водія А? Відповідь обґрунтувати посиланням на відповідні норми адміністративного 

права. 

- Варіант 7 

1. Зміст, мета та завдання адміністративного процесу. 

2. Державне управління у сфері охорони здоров’я. 

3. Вирішіть задачу: 

Начальник валютного відділу Печерської податкової адміністрації м. Києва наказав 

інспектору цього ж відділу М. видати дозвіл на купівлю великої кількості іноземної 

валюти, що суперечило правилам надання такого дозволу. 

Інспектор М. доповів про це начальнику Печерської податкової інспекції. 

Проаналізуйте правову ситуацію. Визначіть правильність дій інспектора М.  

- Варіант 8 

1. Адміністративні стягнення: поняття, перелік і накладення. 

2. Державне управління у сфері культури. 

3. Вирішіть задачу: 

Старший дільничний інспектор міліції З. виніс постанову про накладення 

адміністративного стягнення на гр. А. за повторне, протягом року, розпивання 

алкогольних напоїв у громадських місцях, у вигляді штрафу в розмірі 85 грн. Через 8 днів 

обурена надто високим розміром штрафу жінка гр. А. оскаржила цю постанову 

дільничного інспектора до місцевого суду. Суддя, враховуючи щире розкаяння винного та 

позитивну характеристику останнього на роботі, зменшив розмір штрафу до 55 грн. 

Чи правомірними були дії всіх зазначених учасників даної ситуації? Хто і яким 

чином має право оскаржити постанову про накладення адміністративного стягнення? 

Відповідь обґрунтувати посиланням на відповідні норми адміністративного права. 

Варіант 9 

1. Адміністративний проступок як підстава адміністративної відповідальності. 

2. Суб’єкти, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. 

3. Вирішіть задачу: 



Заступник начальника районного управління внутрішніх справ, розглянувши 

матеріали про дрібне хуліганство з боку групи неповнолітніх осіб (від 14 до 16 років), 

виніс постанову про накладення штрафу на їх батьків у розмірі 35 грн. Батьки одного з 

неповнолітніх були військовослужбовцями. 

Чи правомірними були дії працівника міліції? Відповідь обґрунтувати посиланням 

на відповідні норми адміністративного права. 

Варіант 10 

1. Юрисдикційні адміністративні провадження. 

2. Суб’єкти державного управління адміністративно-політичною сферою. 

3. Вирішіть задачу: 

Директор Козятинського цукрового заводу державної форми власності через 

підставних осіб створив приватне підприємство по виробництву кондитерських виробів, 

яке очолив його рідний брат, і всіляко сприяв підприємницькій діяльності цього 

підприємства. Про це знав дільничний інспектор міліції, але ніяких заходів не вживав. 

Зробіть правовий аналіз даної ситауації. Визначіть законність дій вказаних осіб і 

ступінь їх відповідальності. 

 

 


