
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО АТЕСТАЦІЇ  

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 «СУЧАСНІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ»  

 

1. Здійсніть юридичний аналіз понять «не підлягає адміністративній 

відповідальності» та «звільняється від адміністративної відповідальності».   

2. Здійсніть юридичний аналіз складу адміністративного проступку, 

передбаченого ст.178 КУпАП. 

3. Чи можна притягти до адміністративної відповідальності юридичну 

особу відповідно до положень КУпАП?  

4. Визначте особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх 

за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 

5. Чи має право поліцейський притягти особу до адміністративної 

відповідальності за статтею 175-1 КУпАП, у разі, якщо місцем вчинення 

адміністративного проступку буде міський пляж?  

6. Чи можна накласти на особу, яка вчинила адміністративний проступок, 

адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю у разі, якщо таке адміністративне стягнення не 

передбачене санкцією адміністративно-правової норми? 

7. За вчинення адміністративного правопорушення у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху на поліцейського було накладено адміністративне та 

дисциплінарне стягнення. Визначте правомірність прийнятого рішення. 

8.  Визначте особливості кваліфікації хуліганських дій відповідно до 

адміністративно-деліктного та кримінального законодавства України. 

9.  Визначте основні умови, за наявності яких невиконання відповідних 

вимог працівника поліції можна кваліфікувати за ст.185 КУпАП. 

10.  Чи буде вважатися належним доказом акт (висновок) проведення огляду 

на стан алкогольного сп’яніння особи, якщо такий огляд було проведено через 3 

години після зупинки транспортного засобу без присутності свідків? 

11.    З якого моменту обчислюється строк адміністративного затримання:  з 

моменту доставлення порушника для складення протоколу; з моменту затримання 

особи; з моменту прибуття адвоката. 

12. Чи підлягає адміністративній відповідальності особа за вчинення 

адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, якщо пройшло 4 

місяці з моменту відкриття провадження у справі? 

13. Визначте порядок оскарження судового рішення у справах про 

адміністративні правопорушення. 

14. Особа ухиляється від відбуття адміністративного стягнення, чи може 

воно бути замінене на таке адміністративне стягнення як адміністративний 

арешт? 

15. Визначте законність застосування адміністративного затримання до 

особи, яка вчинила дрібне викрадення чужого майна. 

16. Чи буде нести адміністративну відповідальність особа, яка таємно 

викрала чуже майно, вартість якого 220 грн.? 



17. Чи буде наявною ознака повторності, у разі розпиття алкогольних 

напоїв 17-річним підлітком, котрий двічі протягом року затримувався 

працівниками поліції за правопорушення, передбачене ст.178 КУпАП? 

18. Кваліфікуйте дії осіб, які розпивали спиртні напої у забороненому 

законом місці, якщо їм 17 і 19 років відповідно. 

19. Чи можна притягти особу до адміністративної відповідальності за 

вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, якщо 

пройшов один рік з дня вчинення відповідного протиправного діяння? 

20. У разі вчинення особою адміністративного правопорушення у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху, яка не погоджується із суттю 

правопорушення та накладеним адміністративним стягненням, поліцейський 

зобов’язаний: а) винести постанову у справі; б) скласти протокол і винести 

постанову у справі. 

21. Розкрийте особливості здійснення поліцією провадження у справах 

про адміністративні проступки. 

22. Юридичний склад правопорушень, що посягають на громадський 

порядок і громадську безпеку. Ст. 182 КУпАП 

23. Юридичний склад правопорушень, що посягають на громадський 

порядок і громадську безпеку. Ст. 173 КУпАП 

24. Юридичний склад правопорушень, що посягають на громадський 

порядок і громадську безпеку. Ст. 175-1 КУпАП 

25. Юридичний склад правопорушень, що посягають на громадський 

порядок і громадську безпеку. Ст. 178 КУпАП 

26. Особливості кваліфікації адміністративних правопорушень, що 

посягають на власність. Ст. 51 КУпАП 

27. Розкрийте права особи, яка притягається до адміністративної 

відповідальності. У яких випадках вони підлягають роз’ясненню?  

28.  Охарактеризуйте адміністративні проступки, за які накладаються 

адміністративні стягнення місцевими (міськими) судами (суддями). 

29. Особливості відповідальності за адміністративні правопорушення у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному 

режимі, та за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних 

засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису).   

30. Особливості кваліфікації адміністративних правопорушень у галузі 

охорони здоров’я населення ст. 44-3 КУпАП. 

31. Розкрийте загальні правила накладення стягнення  за  адміністративні  

проступки.   

32.  Особливості застосування суспільно корисних робіт та громадських 

робіт як видів адміністративних стягнень. 

33. Розкрийте порядок відсторонення осіб від керування транспортними 

засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських 

препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. 

34. Особливості визначення місця розгляду справи про адміністративне 

правопорушення. Рішення Конституційного Суду № 5-рп/2015 від 26.05.2015 у 



справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини щодо офіційного тлумачення положення 

частини першої статті 276 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення. 

35. Адміністративне розслідування в адміністративно-деліктному 

провадженні. 

 

ПЕРЕЛІК СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «СУЧАСНІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ» 

 

СИТУАЦІЙНЕЗАВДАННЯ 1 

Громадянин Т., керуючи легковим автомобілем не зупинився на вимогу 

поліцейського, подану через гучномовець патрульної машини з використанням 

спеціального проблискового сигналу червоного кольору. Прискорившись він 

продовжив рух та зупинився тільки після зіткнення з іншим легковим 

автомобілем. 

Проаналізуйте ситуацію. 

Яке правопорушення було вчинено? 

Який суб’єкт уповноважений розглядати справу? 

 
СИТУАЦІЙНЕЗАВДАННЯ 2 

Патрульний поліцейський зупинив автомобіль, за кермом якого перебував 

Т., за те, що він порушив правила проїзду нерегульованих пішохідних переходів, а 

саме перебував на пішохідному переході одночасно з пішоходом. 

Після зупинки транспортного засобу було встановлено, що Т. не має при 

собі посвідчення водія відповідної категорії та поліса (договору) обов'язкового 

страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів. Відсутність цих документів він пояснив тим, що в нього 

напередодні викрали сумку з документами. 

Проаналізуйте ситуацію. 

Яке правопорушення було вчинено? 

Який суб’єкт уповноважений розглядати справу? 

Яке стягнення може бути накладене на винну особу? 

 
СИТУАЦІЙНЕЗАВДАННЯ 3 

Патрульний поліцейський зупинив автомобіль, за порушення правил 

проїзду перехресть, що спричинило створення аварійної обстановки, а саме 

примусило інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість та 

напрямок руху. 

Під час надання пояснення щодо вчиненого правопорушення, поведінка та 

стан водія свідчили про те, що він перебуває в стані алкогольного сп’яніння. В 

зв’язку з цим патрульні запропонували йому пройти огляд на стан сп’яніння з 

використанням газоаналізатору «Alcotest 6810», який показав вміст алкоголю в 

крові 1,5 проміле. 



Проаналізуйте ситуацію. Яке правопорушення було вчинено? Який суб’єкт 

уповноважений розглядати справу?Які процесуальні документи мають бути 

складені працівниками поліції?Які документи необхідно долучити до справи про 

адміністративне правопорушення? 

 
СИТУАЦІЙНЕЗАВДАННЯ 4 

На Майдані Незалежності біля фонтану патрульні поліцейські затримали 
гр. І., вік якого на вигляд становив 17–18 років, що курив сигарети Bond. На 
вимогу поліцейського показати документи  
гр. І. заявив, що документів, які посвідчують особу, у нього немає. На вимогу 
поліцейського припинити правопорушення він не реагував, стверджуючи, що 
йому вже є 18 років, а отже він цілком має право курити. 

Під час документування було встановлено, що гр. І. не виповнилося навіть 
16 років. На підставі п. 2 ст. 247 КУпАП поліцейський прийняв рішення про 
закриття справи про адміністративне правопорушення.  

Кваліфікуйте дії поліцейського. 
 

СИТУАЦІЙНЕЗАВДАННЯ 5 
Гр. С. розпивав горілку, сидячи на паркані в парку ім. Т. Шевченка. На 

вимогу поліцейських припинити розпивання спиртних напоїв у громадському 
місці він не відреагував. У поясненні в протоколі про адміністративне 
правопорушення, який склали поліцейські патрульної служби, зазначив, що хотів 
пом’янути сусіда, який загинув в АТО.  

Кваліфікуйте дії гр. С. 
Визначте алгоритм дій поліцейського в такій ситуації. 
 

СИТУАЦІЙНЕЗАВДАННЯ 6 
На службу «101» надійшов виклик від гр. І. до Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій, який повідомляв, що в сусіда гр. С. (за адресою: 
м. Київ, вул. Смілянська) горить квартира. Після виїзду бригади з’ясувалося, 
що це був неправдивий виклик бригади Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій.  

Здійсніть юридичний аналіз ситуації. 
З’ясуйте, хто має право складати протоколи та розглядати справи про 

адміністративні правопорушення в такій ситуації. 
 

СИТУАЦІЙНЕЗАВДАННЯ 7 
Поліцейський затримав гр. А., який стріляв по пляшках із травматичної зброї 

в Шевченківському районі м. Київ. Правоохоронець виніс постанову про 
накладення штрафу в розмірі 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та 
конфіскацію зброї. Одразу після цього постанову в справі про адміністративне 
правопорушення в частині розміру штрафу було оскаржено. 

Визначте правомірність дій поліцейського. 
Назвіть орган або посадову особу, яка має право розглядати справу про 

вчиненні адміністративні правопорушення. 
З’ясуйте, яким чином, згідно з чинним законодавством, має відбуватися 

виконання постанови про накладення адміністративних стягнень? 
 

СИТУАЦІЙНЕЗАВДАННЯ 8 



На вимогу поліцейського припинити нецензурну лайку в громадському місці 
та прискіпування до громадян, гр. К. заявив, що йому байдужі думки всіх, зокрема 
поліції, обізвав поліцейського нецензурними словами та схопив його за жетон, 
намагаючись відірвати. 

Дії правопорушника привернули увагу громадян. Один із них почав 
підтримувати гр. К. На вимогу поліцейських розійтися перехожий почав 
закликати громадян до невиконання їх вимог, називаючи дії поліцейських 
незаконними та висловлюючи негативні відгуки про їх діяльність.  

Визначте склад правопорушення в діях гр. К. Сформулюйте склад 
правопорушення в діях перехожого. Які запобіжні заходи, відповідно до ст. 260 
КУпАП, слід вжити під час документування? Чи є підстави для доставлення 
правопорушників до територіального підрозділу поліції?Який орган розглядатиме 
справу про адміністративне правопорушення та протягом якого строку? 

 
СИТУАЦІЙНЕЗАВДАННЯ 9 

О 2220  гр. Ш. вирішив випробувати мисливську гладкоствольну рушницю, 
яку йому подарували на 50-річчя колеги. Гр. Ш. поставив мішень на подвір’ї 
будинку та здійснив три постріли. Створений шум насторожив сусідів, які 
викликали поліцейських.  

Дайте відповіді на запитання. 
1. Чи є в діях гр. Ш. склад адміністративного правопорушення? 
2. Які  особливості об’єктивної сторони правопорушення?  
3. Які заходи можуть застосувати поліцейські, які прибули на місце події? 
 

СИТУАЦІЙНЕЗАВДАННЯ 10 
В м. Київ поблизу Залізничного вокзалу (вул. Вокзальна, 1) гр. Білоус, 

перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, у мокрому брудному одязі, стояв на 
колінах у калюжі та намагався піднятися. Перехожі намагалися не дивитися на 
нього. Після появи правоохоронців він почав сваритися, вимагаючи свободи в 
рідному місті. 

Яке правопорушення вчинив гр. Коваленко (зазначте статтю КУпАП, 
частину)? 

Які ознаки складу цього проступку? 
Який орган розглядатиме справу та протягом якого строку? 
 

СИТУАЦІЙНЕЗАВДАННЯ 11 
Патрульний наряд поліції о 2030 на квітковій клумбі поблизу будинку 

Національної Опери виявив гр. В. П. Федченка, який перебував у стані 
алкогольного сп’яніння й тримав у руці пляшку вина «Портвейн». На вимогу 
правоохоронців припинити розпивання спиртних напоїв він не відреагував, 
пояснюючи, що він святкує розлучення з жінкою та нікому не заважає. 

Кваліфікуйте правопорушення, яке вчинив гр. В. П. Федченко (зазначте 
статтю (частину статті) КУпАП? 

Які ознаки свідчать про наявність складу правопорушення? 
Який орган розглядатиме справу та протягом якого строку? 
 

СИТУАЦІЙНЕЗАВДАННЯ 12 
До поліцейських звернулися громадяни багатоповерхового будинку з 

проханням утихомирити сусідів, які недільного ранку голосно сварилися на 
подвір’ї. Під час опитування було встановлено, що гр. М. звинувачує сусіда гр. Р. 
у викраденні в неї із сумки, яку вона залишила на лавці біля під’їзду, грошей у 



сумі 85 грн. Сусіди підтвердили, що бачили, як гр. Р брав сумку до рук, поки гр. 
М. поверталася додому за годинником. 

Поліцейськими було запропоновано гр. Р. витягти з кишені всі речі. У 
результаті огляду правопорушник витягнув дрібні гроші в сумі 85 грн, а також 
одну таблетку трамадолу 0,25, яку добровільно віддав працівникам поліції.  

За якими статтями КУпАП буде складено протокол про адміністративне 
правопорушення?Чи є підстави для звільнення гр. К. від адміністративної 
відповідальності ?Як вирахувати дрібну вартість викраденого чужого майна? 
Якої суми гривень вона не може перевищувати? Які заходи забезпечення 
провадження, відповідно до ст. 260 КУпАП, мають вжити поліцейські, 
документуючи правопорушення? 

 
СИТУАЦІЙНЕЗАВДАННЯ 13 

Патрульні поліцейські близько 2100 виявили трьох осіб, які, перебуваючи на 
дитячому майданчику (за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 15), розпивали 
спиртні напої, зокрема пиво «Оболонь» у дволітровій пластиковій пляшці. Перша 
особа була віком 15 років, друга – 17 років, третя – 35 років. 

Кваліфікуйте дії учасників ситуації. 
Дайте юридичну характеристику особам, які вчинили правопорушення. 
Чи є обставини, які обтяжують або пом’якшують відповідальність для 

кожного з них? 
Як буде нести відповідальність третя особа (віком 35 років), якщо це – 

майор Збройних сил України? 
 

СИТУАЦІЙНЕЗАВДАННЯ 14 
О 2140 гр. Х., перебуваючи в приміщенні магазину «АТБ-маркет», 

розташованого на вул. Ярмаркова, 37 у м. Біла Церква, учинив дрібну крадіжку на 
суму 124 грн 96 к. Патрульні поліцейські склали протокол, після чого матеріали 
надійшли до суду. Однак порушник на судове засідання не з’явився. Суддя 
постановою визнав гр. Х. винним у вчиненні правопорушення, передбаченого 
ст. 51 ч. 1 КУпАП та наклав адміністративне стягнення у вигляді штрафу в 
розмірі 170 грн.  

Чи мали право патрульні поліцейські складати протокол за це 
правопорушення адміністративний протокол?Чи правомірними є дії судді?Які 
правові наслідки можуть наступити, якщо гр. Х. буде 16 років? 

 
СИТУАЦІЙНЕЗАВДАННЯ 15 

Близько 1000 неповнолітній гр. Г. курив сигарети Parlament в забороненому 
місці, а саме поблизу спортивного залу на території ДПТ НЗ «Богуславське ВПУ 
СП» у м. Богуслав Київської області. 

Під час розгляду справи неповнолітній гр. Г. свою вину визнав. Суд прийняв 
постанову, якою визнав неповнолітнього порушника винним у вчиненні 
адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 1751 ч. 1, застосувавши 
відносно нього захід впливу у вигляді штрафу. 

Чи правомірними є дії патрульних поліцейських стосовно неповнолітнього? 
Чи мали вони право складати на нього протокол стосовно куріння тютюнових 
виробів у заборонених місцях чи необхідно було складати протокол на його 
батьків?Чи правомірним є рішення судді стосовно неповнолітнього гр. Г.? 

 
СИТУАЦІЙНЕЗАВДАННЯ 16 



В с. Петропавлівська Борщагівка на вул. Сонячна, 9 гр. Ш., керуючи 
автомобілем Ford, під час маневрування скоїла наїзд на цегляну колону біля 
виїзду з гаража. Унаслідок ДТП вищевказаний автомобіль отримав механічні 
пошкодження. Під час оформлення ДТП було встановлено, що гр. Ш. є 
військовослужбовцем. У зв’язку з цим патрульні поліцейські викликали військову 
інспекцію безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку в Збройних 
силах України для подальшого оформлення зазначеного ДТП. 

Чи правомірними є дії патрульних поліцейських?Чи може військова інспекція 
безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку в Збройних силах 
України оформити зазначену ДТП? 

 
СИТУАЦІЙНЕЗАВДАННЯ 17 

У дворі будинку 15 на вул. Комарова гр. Л. розпивав пляшку пива разом із 
неповнолітнім гр. І. у своїй квартирі, який проживає з ним по сусідству, унаслідок 
чого неповнолітній, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, почав чіплятися 
до перехожих, висловлюючись нецензурно на їхню адресу. Свідком цієї ситуації 
став двірник, який і викликав поліцію.  

Визначте, чи наступила відповідальність неповнолітнього гр. І.?Чи є винним 
гр. Л.? Дайте його діям юридичну оцінку. 

 
СИТУАЦІЙНЕЗАВДАННЯ 18 

Під час патрулювання було затримано лейтенанта Збройних сил України 
гр. І., який стріляв по пустих пляшках із пневматичного пістолета. Патрульні 
поліцейські склали відповідний протокол на порушника. Після розгляду 
матеріалів районним суддею було винесено постанову про конфіскацію зброї та 
застосування арешту з утримання на гауптвахті гр. І. 

Чи мали право складати протокол патрульні поліцейські на гр. І.?Чи мали вони 
вилучати пневматичний пістолет у військовослужбовця? 

 
СИТУАЦІЙНЕЗАВДАННЯ 19 

У парку ім. Т. Шевченка в м. Київ за розпивання спиртних напоїв було 
затримано гр. С. Під час з’ясування обставин учинення адміністративного 
правопорушення стало відомо, що правопорушник 10 місяців тому вже 
притягався до адміністративної відповідальності за вчинення аналогічного 
протиправного діяння. Однак на момент учинення першого факту 
адміністративного правопорушення гр. С. було 17 років і 6 місяців. 

Здійсніть юридичний аналіз ситуації та прийміть рішення в справі про 
адміністративне правопорушення. Які процесуальні документи необхідно 
скласти в цьому провадженні? 

 
СИТУАЦІЙНЕЗАВДАННЯ 20 

У дворі буд. № 17 на вул. Урицького, гр. Т. розпивав спиртні напої  спільно з 
17-річним гр. Н. За цим фактом працівники поліції винесли рішення про 
притягнення зазначених осіб до адміністративної відповідальності та накладення 
на них штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів громадян на 
кожного. 

Здійсніть юридичний аналіз ситуації.Визначте правомірність дій 
працівників поліції, ступінь вини та міру відповідальності кожного з 
правопорушників. 

 


