
 

ТЕМИ ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ 
ВИПРОБУВАННЯ 

 

З дисципліни «Конституційне право України» 
1. Конституційно-правові відносини. 

2. Відповідальність у конституційному праві. 

3. Поняття конституції та її сутність. 

4. Конституційний лад України. 

5. Джерело влади в Україні. 

6. Форми Української держави. 

7. Політична діяльність в Україні. 

8. Громадянство України як конституційний інститут. 

9. Система конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні і 

обов’язки громадян в Україні. 

10. Вибори і виборче право як форма прямого народовладдя в Україні. 

11. Конституційний статус та повноваження органу законодавчої влади в 

Україні. 

12. Конституційно-правовий статус Президента України. 

13. Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади. 

14. Конституційно-правові основи судової системи та органів прокуратури. 

15. Територіальний устрій України. 

16. Місцеве самоврядування в Україні. 
 

З дисципліни «Цивільне право» 
1. Поняття, система, джерела, принципи цивільного права. 

2. Цивільні права та обов'язки, їх здійснення та виконання. 

3. Фізична особа як суб'єкт цивільного права. 

4. Особисті немайнові права фізичних осіб. 

5. Юридичні особи як суб'єкти цивільного права. 

6. Об'єкти цивільного права. 

7. Правочини. 

8. Представництво в цивільному праві. 

9. Строки та терміни. Позовна давність. 

10. Право власності та інші речові права. 

11. Поняття інтелектуальної власності . 

12. Основні положення про зобов'язання. Загальні положення про договір. 

13. Договір купівлі-продажу. 

14. Договір поставки.  

15. Договори міни, дарування. 

16. Найм (оренда). Найм (оренда) житла. 

17. Договір підряду. 

18. Договір страхування. 

19. Договори перевезення та транспортного експедирування. 

20. Договір зберігання. 
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21. Недоговірні зобов'язання. 

22. Спадкове право. 

 
З дисципліни «Адміністративне право» 

1. Місцеві органи виконавчої влади в публічній адміністрації 

2. Органи місцевого самоврядування в публічній адміністрації 

3. Публічна служба 

4. Методи публічного адміністрування 

5. Форми публічного адміністрування 

6. Забезпечення законності публічного адміністрування 

7. Зміст публічного управління 

8. Державне управління 

9. Загальні положення адміністративного судочинства 

10. Організація адміністративного судочинства 

11. Види проваджень за Кодексом адміністративного судочинства 

12. Особливості щодо окремих проваджень 

13. Процесуальний примус 

14. Законодавче забезпечення відповідальності за адміністративні 

правопорушення (проступки) 

15. Поняття адміністративного правопорушення (проступку) 

16. Склад адміністративного проступку 

17. Адміністративна відповідальність 

18. Відповідальність неповнолітніх 

19. Адміністративні стягнення 

20. Накладення адміністративного стягнення 

 

 ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ 
ВИПРОБУВАННЯ 

 
З дисципліни «Конституційне право України» 

1. Особливості конституційно-правових відносин. 

2. Суб'єкти та об'єкти конституційно-правових відносин. 

3. Поняття та характер конституційно-правової відповідальності. 

4. Конституційне правопорушення та його склад. 

5. Поняття конституції та її сутність. 

6. Види конституції. 

7. Закріплення конституційного ладу в Україні. 

8. Людина, її життя і здоров'я – найвища цінність. 

9. Конституційне закріплення принципу народного суверенітету. 

10. Поняття та риси унітарної держави. 

11. Основні риси республіканської форми правління в Україні. 

12. Характеристика державного режиму в Україні. 

13. Політичні партії і громадські організації, їх конституційно-правовий статус. 

14. Громадянство України: поняття та ознаки. 
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15. Особисті, політичні, соціальні, економічні, екологічні, культурні права і 

свободи. 

16. Дотримання Конституції України та законів України. 

17. Поняття виборів та виборчого права. 

18. Порядок призначення виборів в Україні. 

19. Чисельний склад та структура Верховної Ради України. 

20. Компетенція Верховної Ради України. 

21. Статус народного депутата України. 

22. Конституційно-правовий статус Президента України. 

23. Кабінет Міністрів України. 

24. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. 

25. Система судових органів та порядок їх формування. 

26. Конституційний статус прокуратури в Україні. 

27. Конституційний суд України та його місце в механізмі державної влади. 

28. Територіальний та державний устрій України. 

29. Поняття місцевого самоврядування та його політико-правова природа. 

30. Компетенція районних та обласних рад. 

 
З дисципліни «Цивільне право» 

1. Охарактеризуйте поняття, предмет, принципи та джерела цивільного права. 

2. Охарактеризуйте підстави виникнення цивільних прав та обов’язків. 

3. Дайте характеристику захисту цивільних прав та інтересів. 

4. Дайте характеристику фізичної особи в цивільному праві: поняття, 

правоздатність, дієздатність фізичної особи, визнання особи безвісно 

відсутньою, оголошення особи померлою. 

5. Дайте характеристику юридичної особи у цивільному праві та способи 

припинення юридичної особи (реорганізація та ліквідація). 

6. Визначте та охарактеризуйте об’єкти цивільного права. 

7. Дайте характеристику правочинів у цивільному праві: поняття, види, форми 

та недійсність правочину. 

8. Дайте характеристику представництва в цивільному праві. 

9.  Охарактеризуйте строки та терміни у цивільному праві. 

10.  Дайте характеристику позовної давності у цивільному праві: загальна та 

спеціальна позовна давність. 

11.  Визначте та охарактеризуйте особисті немайнові права фізичної особи: 

особисті немайнові права, що забезпечують природне існування та особисті 

немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи. 

12.  Визначте загальні положення про право власності. 

13.  Дайте характеристику підставам набуття  та припинення права власності. 

14.  Охарактеризуйте речові права на чуже майно. 

15.  Дайте характеристику загальних положень про право інтелектуальної 

власності. 

16.  Охарактеризуйте загальні положення про зобов’язання у цивільному праві. 

17.  Визначте способи забезпечення виконання зобов’язання. 
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18.  Визначте загальні положення про договір: види, укладення, зміна і 

розірвання договору. 

19.  Охарактеризуйте договір купівлі-продажу: загальні положення договору, 

роздрібна купівля-продаж, захист прав споживачів. 

20.  Дайте загальну характеристику договору поставки. 

21.  Охарактеризуйте договір міни. 

22.  Дайте характеристику договору дарування. 

23.  Охарактеризуйте договір найму та прокату. 

24.  Дайте характеристику договору найму житла. 

25.  Визначте загальні положення договору підряду. 

26.  Дайте характеристику договору перевезення та транспортного 

експедирування. 

27.  Охарактеризуйте договір зберігання та загальну  характеристику видів 

даного договору. 

28.  Дайте загальну характеристику договору страхування. 

29.  Дайте характеристику не договірних зобов’язань. 

30.  Дайте характеристику спадкування за законом та за заповітом. 

 

З дисципліни «Адміністративне право» 
1. Поняття «публічна служба». Види публічної служби. 
2. Поняття «методи публічного адміністрування». Види методів публічного 

адміністрування.  

3. Управлінська система та її компоненти. Характеристика суб'єкта управління. 
4. Публічний інтерес. Публічна влада. 

5. Державне управління - різновид публічного управління. Основні ознаки 

державного управління. 

6. Поняття «місцеве самоврядування». Сучасні концепції місцевого 

самоврядування.  
7. Поняття «громадське управління». Суб'єкти громадського управління. 

8. Поняття «адміністративне судочинство». 

9. Характеристика Кодексу адміністративного судочинства України. 

10. Завдання адміністративного судочинства. 

11. Система адміністративних судів.  

12. Компетенція адміністративних судів. 

13. Особи, які беруть участь у справі. Сторони в судовому адміністративному 

процесі. Інші учасники адміністративного судового процесу. 

14. Провадження в суді першої інстанції. Право на звернення до адміністративного 

суду. 

15. Форми і зміст адміністративного позову. Вимоги до позовної заяви. 
16. Апеляційне провадження. Поняття «апеляція» в адміністративному 

судочинстві. 

17. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або 

бездіяльності виборчих комісій, комісій із референдуму, членів даних комісій. 

18. Особливості провадження у справах із приводу рішень, дій або бездіяльності 

державної виконавчої служби. 
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19. Поняття «заходи процесуального примусу». 

20. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу. 

21. Види заходів процесуального примусу. 

22. Особливості застосувань заходів процесуального примусу. 

23. Визначення «адміністративний проступок» в законодавстві.  

24. Співвідношення адміністративного проступку та злочину. 

25. Співвідношення адміністративного і дисциплінарного проступку. 

26. Поняття «склад адміністративного проступку». 

27. Види складів адміністративного проступку. Система ознак складу. 
28. Об'єкт адміністративного проступку. Об'єктивна сторона адміністративного 

проступку. 

29. Поняття і підстави адміністративної відповідальності. Законодавче 

забезпечення адміністративної відповідальності 

30. Вікові межі адміністративної відповідальності неповнолітніх. Застосування до 

неповнолітніх заходів впливу. 

 

ОРІЄНТОВНІ ПРАВОВІ СИТУАЦІЇ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ 
ВИПРОБУВАННЯ 

 
З дисципліни «Конституційне право України» 

1. В умовах надзвичайного стану в країні Верховна Рада України 

прийняла рішення, що задля нагальної необхідності запобігання злочинів 

правоохоронні органи можуть застосовувати тримання особи під вартою як 

тимчасовий запобіжний захід протягом 4 діб. Дайте юридичний аналіз 

викладеного факту. Чи правомірними є дії Верховна Рада України? Як 

вирішити дане питання обґрунтуйте? 

2. На парламентських слуханнях, присвячених удосконаленню 

системи організації державної влади, один з народних депутатів наголосив: що 

оскільки у ст. 6 Конституції України закріплено, що державна влада 

здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову (а це 

положення відносять до основ конституційного ладу), то існування в Україні 

інших органів державної влади Основний Закон не передбачає. Саме тому з 

метою забезпечення стабільності конституційного ладу України необхідно 

терміново ліквідувати всі державні органи, які не належать до жодної з гілок 

державної влади, передбачених ст. 6, передавши їх владні повноваження 

легітимним органам. Проаналізуйте таку пропозицію народного депутата. 

Про які органи влади може йти мова? 

3. Прокурор району порушив кримінальну справу проти народного 

депутата України Б. і викликав його для пред'явлення звинувачення у вчиненні 

злочину. Адвокат Б. звернувся до адміністративного суду зі скаргою на дії 

прокурора, в якій просить суд скасувати постанову про порушення 

кримінальної справи проти народного депутата Б. та визнати дії прокурора 

незаконними. Чи є в суду правові підстави для задоволення скарги адвоката? У 

чому полягає порядок притягнення народного депутата України до 

кримінальної відповідальності? 
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4. Кабінет Міністрів України прийняв постанову, що суперечить 

Конституції. Верховна Рада скасувала постанову як неконституційну. Дайте 

юридичний аналіз викладеного факту. Який порядок відміни незаконних 

нормативних актів? Який орган має право вирішувати це питання? 

5. У новонародженого в Україні Ярослава мати – громадянка України, 

а батько – громадянин Польщі. Чи може бути Ярослав громадянином України? 

6. Під час патрулювання центром Львова наряд поліції раптом почув 

дитячий плач. Правоохоронці побачили новонароджену дитину, яка лежала під 

кущем. Дитину доправили в лікарню, згодом вона одужала. А от пошуки матері 

не дали результату, дитину було передано до Будинку малюка. Яке 

громадянство отримає дитина? 

7. Кабінет Міністрів України прийняв постанову, якою скасував 

пільги для громадян, встановлені законом. Група громадян звернулася до суду з 

позовом про скасування постанови як такої, що суперечить закону. Як повинен 

вчинити суд, керуючись Конституцією України? До якої групи прав 

відноситься право громадян, яке вони захищають? Які гарантії захисту прав 

використали громадяни? 

8. Посадова особа районної адміністрації запропонувала власнику 

приватного підприємства вступити до політичної партії. Після відмови 

підприємця це зробити йому було відмовлено в пільговому кредиті та не 

продовжено договір оренди приміщення. Дайте юридичну кваліфікацію даного 

казусу. Яке конституційне право підприємця було порушено? Які форми 

захисту своїх прав може використати підприємець? Які нормативні акти 

регулюють дане питання? 

9. Громадянин N був затриманий працівниками обласного відділу 

МВС України під час мирної акції протесту проти хаотичної забудови Києва 23 

червня 2016 року. 27 червня того ж року без пояснення причини затримання 

його відпустили. Того ж дня громадянин N направив до Конституційного суду 

конституційне подання про неконституційність дій органів МВС України. Дати 

юридичний аналіз викладеним фактам. Обґрунтувати дії органів МВС та 

громадянина N. Яка компетенція Конституційного Суду України? Як 

вирішити це питання? 

10. Громадянин N в день виборів перебував у службовому відрядженні 

в м. Чернівці, де звернувся до виборчої комісії з проханням реалізувати своє 

конституційне право на голосування на виборах. Член дільничної комісії видав 

бюлетеня та вніс прізвище громадянина N у списки виборців.  

Дайте юридичний аналіз викладених фактів? Які нормативні акти 

регулюють дані питання? Які принципи виборчого права порушені? Яка 

відповідальність має бути застосована до винних осіб? 

11. Президент України після тяжкої операції не зміг виконувати свої 

обов’язки за станом здоров’я. Він видав Указ, яким повноваження Президента 

було тимчасово делеговано Прем’єр-міністрові України. 

Визначте правочинність Указу Президента. 

12. Президент своїм Указом призначив половину складу 

Конституційного Суду України на два Конституційні строки. 
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Здійсніть юридичний аналіз Указу Президента. Який порядок 

формування складу Конституційного Суду України? 

13. Кандидат у депутати Верховної Ради України під час передвиборчої 

кампанії був підданий заходам адміністративного стягнення, що накладаються 

у судовому порядку. Чи діє в даному випадку принцип недоторканості 

кандидата в депутати? Дайте юридичний аналіз викладеним фактам. Які 

нормативні акти регулюють відповідні питання? 

14. До Уповноваженого з прав людини при Верховній Раді Україні по 

електронній пошті надійшло звернення від громадянина N про порушення його 

права на підприємницьку діяльність, що не заборонена законом. У зверненні 

повідомлялося, що відповідний позов знаходиться на розгляді в районному 

суді. Які дії має вчинити Уповноважений з прав людини? Які форми захисту 

своїх прав може використати громадянин? 

15. Районна державна адміністрація визнала таким, що не має 

юридичної сили рішення місцевого референдуму села «А» про дострокове 

припинення повноважень членів та голови відповідної ради. Чи правомірні дії 

адміністрації (обґрунтуйте)? Які питання можуть виноситися на місцевий 

референдум? 

 
З дисципліни «Цивільне право» 

1. Громадянин  Сергієв зловживав алкогольними напоями та пропивав 

свою заробітну плату, його дружина звернулась до головного лікаря  лікарні де 

працював її чоловік, з проханням обмежити цивільну дієздатність гр. Сергієва, 

так як у них двоє неповнолітніх дітей, яких потрібно годувати. Головний лікар 

виконав прохання дружини гр. Сергієва.  Але гр. Сергієв звернувся до суду. 

Вирішіть ситуацію відповідно до Цивільного кодексу України. 

2. Громадянин Кравчук (2001 р.н.) купив у магазині телефон у 

подарунок своїм батькам, ціна якого 150 грн. Батьки Кравчука дізнавшись про 

це були незадоволені, та через 34 дні звернулись до магазину з вимогою 

анулювати договір купівлі-продажу. Визначте правові наслідки вчинення 

даного правочину відповідно до Цивільного кодексу України. 

3. Громадянин Андрушко під впливом насильства зі сторони гр. Кротова 

уклав договір дарування, щодо свого будника і передав його гр. Кротову. Через 

три роки гр. Андрушко набравшись сміливості звернувся до суду. Обчисліть 

строк позовної давності відповідно до Цивільного кодексу України. 

4. Громадянин Петренко П.С. повертався додому після роботи і знайшов 

у тролейбусі мобільний телефон, заявивши про знахідку у міліцію повернувся 

додому.  Господар телефону з’явився через 7 місяців, кому буде  належати 

право власності на телефон? Вирішіть ситуацію відповідно до Цивільного 

кодексу України 

5. ТОВ «Світ» уклало договір із взуттєвою фабрикою про поставку 20 

тис. пар дитячого взуття до 1 травня 2017 р. У березні 2017 р. на фабриці 

сталася пожежа, внаслідок якої було знищено швейний цех та склад готового 

взуття. Через ненадходження в необхідні терміни товару ТОВ зазнало збитків і 

звернулося до суду. Чи відповідає фабрика перед ТОВ за збитки? Чи зміниться 
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рішення, якщо не поставка взуття фабрикою сталася б через відсутність 

сировини, фурнітури? Чи звільнить фабрику від відповідальності за збитки 

поставка обумовлених товарів у майбутньому? Вирішіть ситуацію відповідно 

до Цивільного кодексу України 

6. Громадянин Супрун вирішив обміняти у свого друга Петрова 

велосипед на відеомонітор. Оскільки вартість велосипеда була значно меншою 

вартості монітора, то Супрун запропонував Петрову доплатити необхідну суму. 

Оскільки грошей у Супрун на той момент не було, він зобов’язався передати 

суму одразу, як з’являться кошти. Петров у свою чергу запропонував Супрун 

пофарбувати на дачі у нього ворота та відремонтувати мотоцикл. Супрун 

відмовився, оскільки вважав, що цим будуть порушені його права та інтереси. 

Проаналізуйте ситуацію відповідно до Цивільного кодексу України. 

7. Громадянка Іванова (16 років) звернулася до органу опіки та 

піклування із заявою про те, що вона бажає займатися підприємницькою 

діяльністю і просить надати їй повну цивільну дієздатність. Орган опіки та 

піклування відмовив їй, посилаючись на те, що вона може одержувати такий 

дозвіл лише в  суді. Чи правомірна відмова? Чи правильна аргументація органу 

опіки та піклування? Які органи і в яких випадках здійснюють емансипацію 

неповнолітнього, котрий бажає займатися підприємницькою діяльністю? 

Вирішіть дану ситуацію відповідно до Цивільного кодексу України . 

8. Після смерті громадянина Іванова, залишились його спадкоємці за 

законом: дружина, два сини, та дочка. Через три місяці після смерті чоловіка 

його дружина та дочка подали до нотаріальної контори заяви про прийняття 

спадщини, старший подав заяву про відмову від своєї частки у спадщині на 

користь сестри, а молодший син взагалі ніяких заяв не подавав й після 

закінчення шестимісячного терміну ніяких дій не вчиняв. Які способи 

здійснення цивільних прав використані в цій ситуації? Вирішіть дану ситуацію 

відповідно до Цивільного кодексу України. 

9. Пенсіонерка Сидоренко підібрала на вулиці бездоглядну собаку 

породи пекінес. Через два тижні вона прочитала в місцевій газеті оголошення 

Іванової про виплату винагороди в розмірі 300 гривень тому, хто знайде зниклу 

собаку. Опис собаки в точності збігався із знайденою, і Сидоренко доставила 

собаку за зазначеною в газеті адресою. Іванова собаку визнала, проте 

винагороду виплачувати відмовилася. Свою відмову вона мотивувала тим, що, 

як пояснив їй знайомий юрист, відповідно до чинного законодавства вона 

зобов'язана відшкодувати лише витрати Сидоренко на утримання собаки, що 

згідно з її підрахунками складають 20 гривень, а винагороду виплачувати не 

зобов'язана, оскільки це не передбачено чинним законодавством. Сидоренко 

звернулася до суду. Яке рішення повинен прийняти суд відповідно до 

Цивільного кодексу України? 

10. У собаки породи шарпей, що належить Ромову, народилися щенята. 

Одного з щенят Ромов пообіцяв подарувати своєму знайомому - Степанову, як 

тільки щенята досягнуть двомісячного віку. Протягом цих двох місяців 

Степанов придбав корм та інвентар для догляду за собакою. Проте коли по 

закінченні 2 місяців Степанов прийшов до Ромова за щеням, той дарувати його 
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відмовився, мотивував це тим, що одне щеня померло, а інших він обіцяв 

подарувати родичам. Степанов звернувся до суду із позовом до Ромова про 

відшкодування зроблених ним витрат. Як повинен бути вирішений спір 

відповідно до Цивільного кодексу України ? 

11.  Громова придбала товари у продовольчому магазині 28 березня 2017 

року. Роздивляючись придбане, вона звернула увагу на те, що термін реалізації 

йогурту скінчився 25 березня 2017 року, а придбана ковбаса має липкість. 

Громова звернулася до адміністрації магазину з вимогою повернути їй гроші за 

ковбасу, а також обміняти придбані 5 стаканчиків йогурту. Яку 

відповідальність несе магазин за продаж недоброякісної продовольчої 

продукції? Чи будуть повернені Громовій гроші, а також здійснений обмін 

неякісних товарів? Вирішіть дану ситуацію відповідно до Цивільного кодексу 

України . 

12.  Після смерті громадянина Поліщука в нього залишилося майно на 

100 000 грн. Він залишив заповіт на свого сина 25 років.  У нього залишилась 

також вагітна дружина, дочка 18 років, син 12 років та мати 65 років. Вирішіть 

дану ситуацію відповідно до Цивільного кодексу України . 

13.  Громадянин Олександров придбав у меблевому магазині ліжко. 

Першої ж ночі ніжки ліжка зламалися, а Олександров, упавши на підлогу, 

зламав руку. Пізніше було встановлено, що ніжки ліжка були неналежної 

якості. Вирішіть ситуацію відповідно до Цивільного кодексу України . 

14.  Іванова придбала туфлі червоного кольору, але примірявши їх вдома, 

вона вирішила, що їй даний колір не подобається і тому вирішила повернути 

товар у магазин. Звернувшись до магазину через три дні після здійснення 

покупки їй відмовили у повернені коштів. Вирішіть ситуацію відповідно до 

Цивільного кодексу України. 

15. Захаров здав свій мобільний телефон у ломбард 15 березня 2017 року і 

уклав договір зберігання на два місяці. Через два місяці Захаров не повернувся 

за телефоном , тому ломбард через 2 тижні після закінчення договору продав 

телефон. Захаров в червні 2017 року звернувся до ломбарду за своєю річчю, де 

йому пояснили, що предмет договору продано. Проаналізуйте ситуацію 

відповідно до Цивільного кодексу України . 

16. Іванов уклав договір найму житла  з Савченко на 2 роки. Але щоб 

заробити кошти, Іванов передав квартиру в піднайм Петренко за більшу суму, 

на один рік, не повідомивши про це Савченко. Петренко за час проживання 

пошкодив меблі, побив люстру та розбив вікно у кімнаті. Проаналізуйте 

ситуацію відповідно до Цивільного кодексу України. 

 
З дисципліни «Адміністративне право» 

1. Майор міліції Сергієнко В.Т., керуючи автомобілем, що належав йому 

на правах приватної власності, порушив правила дорожнього руху - перевищив 

швидкість і створив аварійну ситуацію. 

   Проаналізуйте дану ситуацію. 

   Яку відповідальність за скоєне може понести гр. Сергієнко В.Т. ? 
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2. Гр. Л. був доставлений у міське відділення поліції за появу у 

громадянському місці у п’яному вигляді. Надалі він пояснив, що відзначав у 

ресторані своє 16-річчя. В процесі перевірки з’ясувалося, що півроку тому до 

гр. Л. було застосовано захід впливу «попередження» за розпивання спиртних 

напоїв у громадському місці. 

Здійсніть кваліфікацію проступку. 

Який вид адміністративного стягнення може бути застосовано до 

правопорушника? 

Вкажіть орган/посадову особу які правомочні розглядати дану 

категорію справ. 

3. 17-річний К. зарахований курсантом військового інституту. У вихідний 

день на території паркової зони він спільно з 15-річним В. вживав спиртні 

напої, за що був затриманий працівниками поліції. Начальник УВС розглянув 

справу і піддав К. і В. адміністративному штрафу. К. пояснив, що він є 

курсантом військового інституту і не може бути підданий адміністративному 

стягненню. Начальник УВС відповів, що К. ще не прийняв присягу, не є 

військовослужбовцем і адміністративні стягнення накладаються на нього за 

загальним порядком. 

Дайте кваліфікацію дій К. і В.  

Проаналізуйте дії начальника УВС.  

4. Головний лікар воєнного госпіталю полковник Гусєв Н. із сином 

Сергієм, якому виповнилось 16 років, на службовій машині з водієм Птічкиним 

в суботу 29 липня 2003р. виїхав на полювання. Гусєви пополювали вдало, а 

Птічкін ні разу не влучив у ціль. Після полювання вони розпалили багаття. У 

зв’язку з цим головний лісничий Суслов склав три протоколи про порушення 

правил пожежної безпеки в лісах. Тут же на місці він виніс постанову про 

накладення на Гусєва Н., Гусєва С. і Птічкіна адміністративного штрафу із 

конфіскацією мисливської зброї.  

Гусєв Н. оскаржив постанову про адміністративне стягнення, мотивуючи 

це тим, що він є військовослужбовцем і адміністративну відповідальність несе 

згідно із дисциплінарним статутом. 

Дайте правову оцінку цієї ситуації. 

Чи правомірні дії Гусєва Н., Гусєва С. ? 

Яку адміністративну відповідальність повинен нести Гусєва С.? 

5. Розглянувши справу про злісну непокору працівнику поліції з боку17-

річного студента Петренка, суддя піддав його штрафу в розмірі 8 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Адвокат Петренка подав скаргу на цю постанову судді, мотивуючи її тим, 

що до Петренка можна було б застосувати заходи впливу, передбачені ст. 241 

КпАП України, зважаючи на його неповноліття.  

Проаналізуйте юридичну ситуацію. 

Який вид адміністративної відповідальності повинен нести студент 

Петренко ? 

Чи правомірні дії судді ? 
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6. Група студентів  (17 років) вирушила в похід за одним із маршрутів, 

позначених на туристичній карті. На третій день шляху вони зайшли у великий 

лісовий масив, який перетинало багато річок. Студенти почали ловити рибу, 

збирати ягоди, але згодом були затримані працівниками заповідника, на 

території якого, як виявилось, вони опинились. Студентів затримали, бо в 

межах заповідника забороняється рибалити, збирати ягоди, розпалювати 

багаття. Але ж студенти йшли за маршрутом, який не був позначений на карті 

як заповідна зона.  

Чи підлягають студенти-туристи відповідальності?  

Обґрунтуйте свою відповідь. 

7. Неповнолітній (17 років), інвалід ІІ групи та військовослужбовець 

строкової служби вчинили адміністративні проступки ( відповідно – 

пошкодження дерев (ст. 65 КпАП), злісне ухилення від явки до суду як свідка 

(ч. 1 ст. 185-3 КпАП) та ухилення від прибуття за викликом у прокуратуру (ч.2 

ст. 185-8 КпАП). У зв'язку з цим на них було накладено такі стягнення: 

- на неповнолітнього – накладання штрафу у розмірі 10 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян; 

- на інваліда ІІ групи – адміністративний арешт на строк 10 діб; 

- військовослужбовця було притягнуто до дисциплінарної 

відповідальності. 

Чи відповідають накладені стягнення нормам КпАП ? 

8. Працівник поліції ст. Лейтенант міліції Соколенко 4 січня 2017 р. 

Зупинив гр. Лапко 17 років, який управляв мотоциклом без мотошолому. 

Працівник поліції склав відносно останнього протокол про адміністративне 

правопорушення згідно за ч.3 ст 121 КпАП України. 

16 січня 2017 року начальник поліції м. Бровари, розглянувши дані 

матеріали, наклав на неповнолітнього штраф у сумі 0,2 неоподаткованих 

мінімуми доходів громадян.  

Проаналізувавши дану ситуацію, визначте чи були допущені порушення 

при притягненні неповнолітнього Лапко до адміністративної відповідальності. 

9. 20 січня 2011 року о 16:00 у дворі будинку №14 по вул. Комарова, гр. 

Кузик розпив пляшку алкогольного напою разом з неповнолітнім, Мамич, який 

проживає з ним по сусідству, в результаті чого неповнолітній, перебуваючи в 

стані алкогольного сп'яніння почав чіплятися до перехожих громадян і 

висловлюватись на їхню адресу нецензурними словами. Свідком цієї ситуації 

був двірник, який і викликав дільничного інспектора поліції. 

Здійсніть юридичний аналіз ситуації.  

Визначте, ступінь вини та міру відповідальності кожного з учасників. 

10. Громадянин А. вигулював свого собаку на території дитячого садочка. 

Працівник поліції склав стосовно гр. А. протокол про вчинення ним 

правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 154 КУпАП. 

Рішенням адміністративної комісії при виконкомі ради на гр. А. накладено 

штраф у розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян. 

   Через три місяці після сплати штрафу суддя розглянув справу про 

вчинення гр. А. правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 
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154 КУпАП. Постановою судді на гр. А. накладено штраф у розмірі п'яти 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян.   

   Чи законні рішення, ухвалені стосовно гр. А.? 

   Відповідь обґрунтуйте, посилаючись на нормативні положення.  

 

11. Вісімнадцятирічний гр. Н. розпивав у сквері алкогольні напої разом із 

гр. П., якому цього дня виполонилося 16 років. Під час затримання обидва 

виявили агресивну непокору законним вимогам працівників міліції. 

   Проаналізуйте дану ситуацію. 

   Як вирішується питання про відповідальність гр. Н. та гр. П. ? 

12. У міське відділення поліції був доставлений гр. Б. за перебування у 

стані алкогольного сп'яніння. Він пояснив, що святкував у ресторані своє 17-

річчя. За час перевірки з'ясувалось, що півроку тому гр. Б. був попереджений за 

розпивання алкогольних напоїв у громадському місці. Наступного дня 

заступник начальника відділення міліції наклав гр. Б. штраф у розмірі п'яти 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян.    

Оцініть законність вжитих щодо гр. Б. заходів. 

Чи правомірні дії міліції та начальника відділення ? 

Який вид відповідальності повинен понести гр. Б. ? 

13. П’ятнадцятирічний гр. Ф., перебуваючи на автобусній зупинці у 

нетверезому стані, нецензурно висловлювався, ображав громадян.  

Оцініть дії гр. Ф.. 

Назвіть можливі правові наслідки стосовно гр. Ф. 

14. Громадянин Р. підбурив свого 15-річного племінника кинути каменем 

у вікно будинку громадянки С. за те, що вона відмовилася продати гр. Р. 

пляшку самогону.  

Як має вирішуватися питання про відповідальність за дії 

неповнолітнього? 

  15. 17-річний С. та 12-річний К., які їхали в трамваї зі своїм батьком, не 

заплатили за проїзд. Факт безквиткового проїзду виявив контролер 

підприємства «Міське – електротранспорт» і запропонував С. та К. сплатити 

штраф на місці вчинення правопорушення. С. і К. відмовились сплачувати 

штраф, посилаючись на те, що вони не мають грошей і загалі не можуть нести 

відповідальності, адже не досягли віку, з якого вона настає. 

Проаналізуйте ситуацію та визначте, хто в даному випадку має нести 

відповідальність. 
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