
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

„ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ” 

КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА 
 

 

 

 

 

ПАКЕТИ  

КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ (РОБІТ) 

ТА КРИТЕРІЇ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ 

з навчальної дисципліни ,,АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС” 

для студентів напряму підготовки 

6.030401 „ПРАВОЗНАВСТВО” / спеціальності 081 «ПРАВО» 

 

 

 

Розглянуто та схвалено 

на засіданні кафедри 

правознавства 

31 травня 2016 року, 

протокол № 10 

Зав. кафедри 

__________  

проф. Лаврик Г.В. 

 

 

 

 

Полтава  2016 
 

Схвалено Вченою радою 

Інституту економіки, управління 

та інформаційних технологій 

протокол № 5 

від 18 квітня 2016 р. 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Інституту економіки, управління 

та інформаційних технологій 

______________ проф. Педченко Н.С. 

« ____»___________________2016 р. 



Міністерство освіти і науки України 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)  

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС» 

для студентів напряму підготовки  

6.030401 „ПРАВОЗНАВСТВО” / спеціальності 081 «ПРАВО» 

 

ВАРІАНТ 1 

Теоретичні питання: 

1. Предмет, метод та принципи адміністративного процесуального права. 

2. Поняття, мета, завдання та учасники провадження в сфері управління. 

 

Тестові завдання: 

1. За сферою застосування адміністративно – процесуальні норми поділяються на: 

а) імперативні і диспозитивні; 

б) регулятивні і дефінітивні; 

в) загальні, спеціальні, виняткові; 

г) загальні, спеціальні. 

 

2. Суб’єктами адміністративних процесуальних відносин, уповноважених розглядати і вирішувати 

адміністративні справи, виступають: 

а) суди; 

б) органи виконавчої влади, суди;  

в) суди, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, їхні посадові (службові) 

особи, інші органи і посадові особи в порядку, встановленому законом; 

г) суди, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в порядку, встановленому 

законом. 

 

3. Хто із зазначених представників влади не уповноважений розглядати справи про адміністративні 

правопорушення:  

а) прокурор; 

б) суд; 

в) начальник органу внутрішніх справ;  

г) державний інспектор з нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки.  

 

4.Судові витрати складаються із: 

а) судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи; 

б) судового збору та витрат сторін, пов’язаних із прибуттям до суду; 

в) витрат, пов’язаних з розглядом справи. 

г) витрат сторін, пов’язаних із прибуттям до суду. 

 

5. Судом касаційної інстанції у справах адміністративної юрисдикції є: 

а) Вищий господарський суд; 

б) Київський апеляційний адміністративний суд; 

в) Вищий адміністративний суд України;  

г) Вищий спеціалізований суд України. 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)  

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС» 
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ВАРІАНТ 2 

 

Теоретичні питання: 

1. Поняття, структура адміністративно-процесуальної норми. 

2. Види проваджень в сфері управління.  

 

Тестові завдання: 

1.Внутрішня форма адміністративного процесуального права, його будова за інститутами - це: 

а) предмет права; 

б) джерела права; 

в) система права; 

г) метод права. 

 

2. Підготовка адміністративним судом до розгляду справи по суті є: 

а) процесуальною дією; 

б) стадією адміністративного процесу; 

в) етапом адміністративного процесу; 

г) адміністративним провадженням. 

 

3. Особам, які беруть участь у справі адміністративної юрисдикції, з приводу вчинення 

процесуальних дій, у яких участь цих осіб не є обов'язковою: 

а) повістка не направляється; 

б) надсилається повістка-повідомлення; 

в) надсилається повістка про виклик; 

г) надсилається судовий виклик. 

 

4. Шляхом подання якого документа здійснюється касаційне оскарження в адміністративному 

судочинстві: 

а) апеляції; 

б) заяви про касаційне оскарження; 

в) касаційної скарги; 

г) касації. 

 

5. Доказ, з якого можна зробити достовірний висновок про існування чи відсутність певних 

обставин, можна визначити як: 

а) непрямий доказ; 

б) обвинувальний доказ; 

в) прямий доказ; 

г) належний доказ. 
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ВАРІАНТ 3 

Теоретичні питання: 

1. Класифікація адміністративно - процесуальних норм. 

2. Поняття та види звернень громадян, вимоги до звернення громадян.   

 

Тестові завдання: 

1. Визнання стороною в суді обставин, якими друга сторона обґрунтовує свої вимоги або 

заперечення: 

а) є для суду безумовно обов’язковими; 

б) не є для суду обов'язковим; 

в) не є для суду обов’язковими, якщо суд має сумнів щодо достовірності цих обставин та 

добровільності їх визнання; 

г) можуть не пийматись судом до уваги. 

 

2. Провадження за ініціативою органа владних повноважень у зв’язку з реалізацією контрольно-

наглядових функцій відноситься до: 

а) адміністративно - деліктних проваджень; 

б) проваджень з адміністративного судочинства; 

в) проваджень в сфері управління; 

г) не є адміністративним провадженням. 

 

3.В якій формі викладається судове рішення, яким адміністративний суд вирішує спір по суті:  

а) у формі вироку.  

б) у формі постанови. 

в) у формі ухвали.  

г) у формі постанови або ухвали. 

 

4.Яку кількість заходів процесуального примусу може бути застосовано до однієї особи за одне й те 

саме порушення: 

а)  може бути застосовано попередження та видалення з залу судового засідання;  

б) приписами КАСУ не обмежено кількість заходів; 

в) не може бути застосовано більш одного заходу; 

г) кількість може визначатися головуючим суддею у справі. 

 

5. Підвідомчість, яка визначається місцем вчинення правопорушення або місцем постійного 

проживання чи перебування правопорушника, є: 

а) територіальною; 

б) виключною; 

в) альтернативною; 

г) предметною. 

 

 

 Завідувач кафедри _____________ проф. Лаврик Г.В. 

 Провідний викладач _______ ст. викладач Серга С.М. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 року, протокол № 10 



Міністерство освіти і науки України 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)  

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС» 

для студентів напряму підготовки  

6.030401 „ПРАВОЗНАВСТВО” / спеціальності 081 «ПРАВО» 

 

ВАРІАНТ 4 

Теоретичні питання: 

1. Поняття, зміст та структура адміністративно - процесуальних відносин.  

2. Структура провадження за зверненням громадян, учасники провадження. 

 

Тестові завдання: 

1.Скарга   на   постанову   у   справі   про   адміністративне правопорушення  розглядається  

правомочними  органами  (посадовими особами): 

а) лише в  десятиденний строк з дня її надходження; 

б) в  десятиденний строк з дня її надходження, якщо інше не встановлено законами України; 

в) в  двадцятиденний строк з дня її надходження; 

г) в п’ятиденний строк з дня її надходження. 

 

2. Зазначте дефініцію «процесуальні дії»: 

а) стадія адміністративного процесу, яка характеризується конкретними завданнями; 

б) певна частина розгляду і вирішення сукупності питань в адміністративній справі з метою за-

безпечення просування її до розгляду по суті; 

в) встановлений нормами адміністративного процесуального права порядок діяльності суб’єктів 

правовідносин щодо реалізації нормативно-правового регулювання у сфері державного управління; 

г) врегульована нормами адміністративного процесуального права діяльність учасників адміністра-

тивного процесу з питань захисту прав, свобод та інтересів громадян, прав та інтересів юридичних 

осіб. 

 

3. В залежності від форми форми постановлення, судові рішення поділяються на: 

а) постанови і ухвали; 

б) попередні (поточні), кінцеві та остаточні; 

в) письмові та усні; 

г) письмові, окремі та усні. 

 

4. За приписами Кодексу адміністративного судочинства України докази, одержавні з порушенням 

закону, суд: 

а) відмовляє у приєднанні до матеріалів справи; 

б) не бере до розгляду; 

в) не фіксує; 

г) не бере до уваги. 

5.Методом адміністративно – процесуального права є: 

а) імперативний; 

б) диспозитивний; 

в) не має методу; 

г) імперативно-диспозитивний. 
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ВАРІАНТ 5 

Теоретичні питання: 

1. Види адміністративних процесуальних відносин. 

2. Пропозиція, заява, скарга як види звернення громадян, їх визначення, характеристика та 

відмінності.  

 

Тестові завдання: 

1.Чи є міжнародний договір джерелом адміністративного процесуального права? 

а) так; 

б) ні, тому що договір не може містити адміністративно – процесуальних норм; 

в) так, якщо на його обов’язковість надано згоду Верховною Радою України;  

г) ні. 

2. Стадією адміністративного провадження є: 

а) частина провадження, спрямована на вирішення окремих конкретних завдань щодо забезпечення 

провадження в адміністративній справі 

б) певна частина розгляду і вирішення сукупності питань в адміністративній справі з метою за-

безпечення просування її до розгляду по суті; 

в) система нормативно врегульованих якісно однорідних процесуальних дій учасників 

адміністративного процесу у відповідній сфері публічних відносин, спрямованих на вирішення 

конкретних адміністративних справ; 

г) сукупність процесуальних дій. 

 

3. Хто із зазначених представників влади не уповноважений розглядати справи про адміністративні 

правопорушення:  

а) прокурор; 

б) суд; 

в) начальник органу внутрішніх справ;  

г) державний інспектор з нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки.  

 

4. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають право подати заяву про перегляд судових 

рішень в адміністративних справах Верховним Судом України: 

а) після перегляду рішень в касаційному порядку; 

б) після набрання законної сили рішенням апеляційної інстанції; 

в) після набрання законної сили рішенням першої або апеляційної інстанції; 

г) після перегляду рішень в касаційному порядку, але до набрання ними чинності. 

 

5. Шляхом подання якого документа здійснюється апеляційне оскарження в адміністративному 

судочинстві:  

1) апеляції;  

2) заяви про апеляційне оскарження; 

3) заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги; 

4) апеляційної скарги. 
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ВАРІАНТ 6 

Теоретичні питання: 

1. Поняття, ознаки, види суб’єктів адміністративного процесуального права. 

2. Поняття, завдання та мета адміністративного судочинства. 

 

Тестові завдання: 

1. Правові норми, які регулюють порядок застосування заходів процесуального примусу та 

притягнення до відповідальності входять до: 

а) Загальної частини  адміністративно – процесуального права; 

б) Особливої частини адміністративно – процесуального права; 

в) не входять до структури адміністративно – процесуального права; 

г) до структури методів адміністративного права. 

 

2. В адміністративно-деліктних провадженнях до осіб, які обстоюють особисті права та інтереси, 

належать: 

а) позивач та відповідач;  

б) суб’єкт владних повноважень та відповідач; 

в) позивач та потерпілий; 

г) особа, яка притягається до адміністративної відповідальності та потерпілий. 

 

3.Чи визначаються суди при здійсненні ними провадження у справі як особи, які беруть участь у 

справі, Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кодексом адміністративного 

судочинства України: 

а) лише Кодексом адміністративного судочинства України; 

б) лише Кодексом України про адміністративні правопорушення; 

в) ні, не визначаються; 

г) визначаються, але за певних умов. 

 

4. Постанова, яка виноситься з питань встановлення способу виконання судового рішення, 

називається: 

а) окремою постановою; 

б) додатковою постановою; 

в) постановою щодо частини позовних вимог; 

г) постановою про окремі питання позову. 

 

5. Шляхом подання якого документа здійснюється касаційне оскарження в адміністративному 

судочинстві: 

а) апеляції; 

б) заяви про касаційне оскарження; 

в) касаційної скарги; 

г) касації. 
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ВАРІАНТ 7 

Теоретичні питання: 

1. Поняття адміністративного процесу, його структура та особливості.  

2. Принципи адміністративного судочинства. 

 

Тестові завдання: 

1.Особливістю адміністративно – процесуальних відносин є: 

а) однією зі сторін виступає фізична особа; 

б) однією зі сторін є фізична та юридична особа; 

в) однією зі сторін є суб’єкт владних повноважень; 

г) сторони у правовідносинах є рівноправними між собою. 

 

2.Дисциплінарні провадження є: 

а) видом проваджень з адміністративного судочинства; 

б) питання про віднесення їх до адміністративних проваджень є спірним; 

в) видом неконфліктних проваджень; 

г) провадженням за скаргами службових осіб.  

 

3.Чи мають право подавати звернення військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і 

державної безпеки, а також особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-

виконавчої служби України: 

а) ЗУ «Про звернення громадян» не регламентує це питання; 

б) не мають права; 

в) право цих осіб подавати звернення не обмежено законом; 

г) мають право подавати звернення, які не стосуються їх службової діяльності. 

 

4. Реєстраційними провадженнями є: 

а) не виділяється такого виду проваджень у сфері управління; 

б) провадження, спрямовані на встановлення фактів, що мають юридичне значення, та офіційне 

визнання в адміністративному порядку прав і обов’язків фізичних чи юридичних осіб; 

в) провадження, спрямовані на вирішення питання про забезпечення реалізації прав і обов’язків 

фізичними чи юридичними особами шляхом надання їм відповідного права чи дозволу; 

г) провадження, спрямовані на вирішення питання про забезпечення реалізації обов’язків фізичними 

чи юридичними особами шляхом надання їм відповідного права. 

5. Чи мають право подавати звернення військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і 

державної безпеки, а також особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-

виконавчої служби України: 

а) ЗУ «Про звернення громадян» не регламентує це питання; 

б) не мають права; 

в) право цих осіб подавати звернення не обмежено законом; 

г) мають право подавати звернення, які не стосуються їх службової діяльності. 
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ВАРІАНТ 8 

Теоретичні питання: 

1. Поняття та ознаки адміністративної юрисдикції та адміністративної юстиції, їх спільні, загальні 

риси та особливості. 

2. Система адміністративних судів та їх повноваження.  

 

Тестові завдання: 

1. Розгляд державним органом питання про реєстрацію транспортних засобів можна класифікувати 

як: 

а) судочинні правовідносини; 

б) деліктні правовідносини; 

в) процедурні правовідносини; 

г) конфліктні правовідносини. 

 

2. Система правових норм, інститутів, принципів, методів і форм діяльності, за допомогою яких 

забезпечується визнання, реалізація та захист прав і законних інтересів фізичних чи юридичних осіб 

у сфері публічних відносин є: 

а) наукою адміністративно – процесуального права; 

б) галуззю права; 

в) галуззю законодавства; 

г) галуззю юридичної науки. 

 

3.Правосуб’єктність визначається переважно як поєднання таких двох компонентів: 

а) правоздатність; 

б) правоспроможність; 

в) дієспроможність; 

г) дієздатність; 

д) правовий статус. 

 

4. Звернення в залежності від кількісного складу суб’єктів поділяються на : 

а) пропозиції, заяви та скарги; 

б) письмові та усні; 

в) індивідуальні та колективні; 

г) за таким критерієм не класифікуються. 

 

5. Шляхом подання якого документа здійснюється в адміністративному судочинстві перегляд 

Верховним Судом  України судових рішень: 

а) апеляційної скарги; 

б) касаційної скарги; 

в) заяви про перегляд судового рішення; 

г) скарги про перегляд судового рішення. 
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ВАРІАНТ 9 

Теоретичні питання: 

1. Поняття доказів, їх види, обов’язок доказування в адміністративному процесі.  

2. Склад суду та відводи.  

 

Тестові завдання: 

1.Правові норми, які регулюють порядок застосування заходів процесуального примусу та 

притягнення до відповідальності входять до: 

а) Загальної частини  адміністративно – процесуального права; 

б) Особливої частини адміністративно – процесуального права; 

в) не входять до структури адміністративно – процесуального права; 

г) до структури методів адміністративного права. 

 

2. Чи визначаються суди при здійсненні ними провадження у справі як особи, які беруть участь у 

справі, Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кодексом адміністративного 

судочинства України: 

а) лише Кодексом адміністративного судочинства України; 

б) лише Кодексом України про адміністративні правопорушення; 

в) ні, не визначаються; 

г) визначаються, але за певних умов. 

 

3.Визнання стороною в суді обставин, якими друга сторона обґрунтовує свої вимоги або 

заперечення: 

а) є для суду безумовно обов’язковими; 

б) не є для суду обов'язковим; 

в) не є для суду обов’язковими, якщо суд має сумнів щодо достовірності цих обставин та 

добровільності їх визнання; 

г) можуть не пийматись судом до уваги. 

 

4.  Чи може бути обмежений принцип гласності при розгляді адміністративної справи: 

а) ні, не може; 

б) з дозволу головуючого судді у справі; 

в) за відповідним рішенням органу державної влади або суду; 

г) може бути обмежений в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, захисту 

особистого та сімейного життя людини. 

5. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається у такий строк: 

а) протягом п’яти  днів з дня її проголошення; 

б) протягом 10 днів з дня подання заяви про апеляційне оскарження; 

в) протягом 10 днів з дня її проголошення, а у разі проголошення лише вступної та резолютивної 

частини, - протягом 10 днів з дня отримання копії постанови; 

г) протягом 5 днів з дня отримання копії постанови. 
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ВАРІАНТ 10 

 

Теоретичні питання: 

1. Преюдиційні факти, загальновідомі обставини та визнані факти, їх поняття і значення.  

2. Судові виклики та повідомлення, їх види та порядок здійснення.  

 

Тестові завдання: 

1.За сферою застосування адміністративно – процесуальні норми поділяються на: 

а) імперативні і диспозитивні; 

б) регулятивні і дефінітивні; 

в) загальні, спеціальні, виняткові; 

г) загальні, спеціальні. 

 

2.Розгляд адміністративним судом позову суб’єкта владних повноважень до фізичної особи можна 

класифікувати як: 

а) деліктні правовідносини; 

б) процедурні правовідносини; 

в) неконфліктні правовідносини; 

г) судочинні правовідносини. 

 

3.Про  результати  розгляду  звернення громадянину повідомляється: 

а) письмово;  

б) письмово або усно, за бажанням громадянина;  

в) письмово або усно; 

г) усно. 

 

4.Постанова, яка виноситься з питань встановлення способу виконання судового рішення, 

називається: 

а) окремою постановою; 

б) додатковою постановою; 

в) постановою щодо частини позовних вимог; 

г) постановою про окремі питання позову. 

 

5.Хто має право подати заяву про апеляційне оскарження в адміністративних справах:  

а) особи, які брали участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив 

питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки;  

б) лише особи, які брали участь у справі; 

в) лише позивач, відповідач, треті особи без самостійних вимог;  

г) лише особа, не на чию користь ухвалено судове рішення, про перегляд якого подається заява. 
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ВАРІАНТ 11 

 

Теоретичні питання: 

1. Поняття та види заходів забезпечення доказів. 

2. Порядок та умови фіксування судового процесу при здійснення адміністративного судочинства. 

 

Тестові завдання: 

1. Певні обставини, закріплені в процесуальних нормах, на підставі яких виникають, змінюються чи 

припиняються адміністративні процесуальні відносини, є: 

а) змістом правовідносин; 

б) юридичними фактами; 

в) преюдиційними фактами; 

г) загальновідомими фактами. 

 

2. Складення протоколу про адміністративне правопорушення є: 

а) стадією адміністративного процесу; 

б) етапом адміністративного процесу; 

в) процесуальною дією; 

г) видом адміністративного провадження. 

 

3. Про  результати  розгляду  звернення громадянину повідомляється: 

а) письмово;  

б) письмово або усно, за бажанням громадянина;  

в) письмово або усно; 

г) усно. 

 

4.Вимоги до заяви про відвід судді: 

а) заява повинна бути вмотивована; 

б) заява повинна бути вмотивована і заявлений до початку судового розгляду адміністративної 

справи по суті; 

в) заява повинна бути письмовою, вмотивованою, заявленою до початку судового розгляду і з 

обґрунтуванням підстав для відводу; 

г) заява повинна бути вмотивованою та складеною в письмовій формі. 

 

5.Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається у такий строк: 

а) протягом 10  днів з дня її проголошення; 

б) протягом 5 днів з дня подання заяви про апеляційне оскарження; 

в) протягом 5 днів з дня її проголошення, а у разі проголошення лише вступної та резолютивної 

частини, - протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали; 

г) протягом 10 днів з дня отримання копії ухвали. 
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Кафедра правознавства 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)  

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС» 

для студентів напряму підготовки  

6.030401 „ПРАВОЗНАВСТВО” / спеціальності 081 «ПРАВО» 

 

ВАРІАНТ 12 

Теоретичні питання: 

1. Поняття процесуальних строків, їх види та значення в адміністративному процесі.  

2. Судові витрати та їх види, порядок розподілу при здійснення адміністративного судочинства. 

 

Тестові завдання: 

1. Методом адміністративно – процесуального права є: 

а) імперативний; 

б) диспозитивний; 

в) не має методу; 

г) імперативно-диспозитивний. 

 

2. Визначення гіпотези є наступним: 

а) це частина правової норми, в якій міститься вказівка на ті умови, за яких настає чинність правил, 

що встановлені в диспозиції; 

б) це частина правової норми, в якій у вигляді владного примусу визначається те, як повинні (чи 

можуть) вести себе суб’єкти — учасники суспільних процесуальних відносин; 

в) це частина правової норми, яка містить вказівку на ті правові наслідки, що настають через 

порушення правила, зафіксованого у диспозиції, чи умови, зазначені в гіпотезі; 

г) частина правової норми.   

 

3. До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать: 

а) судовий збір; 

б) витрати на правову допомогу; 

в) витрати сторін та їхніх представників, що пов'язані із прибуттям до суду; 

г) витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових 

експертиз; 

д) поштові витрати. 

 

4. Підсудність справ адміністративному суду визначається як: 

а) розмежування компетенції між органами влади; 

б) розмежування компетенції між органами влади та судом; 

в) розмежування компетенції щодо розгляду справ окремими адміністративними судами судами; 

г) встановлення правил розгляду справ. 

 

5. Адміністративні провадження за заявою щодо реалізації прав, свобод та інтересів, у тому числі з 

надання адміністративних послуг, є провадженнями за ініціативою: 

а) суб’єкта звернення; 

б) суб’єкта владних повноважень; 

в) правопорушника; 

г) особи, до якої застосовано адміністративне затримання. 

 

 Завідувач кафедри _____________ проф. Лаврик Г.В. 

 Провідний викладач _______ ст. викладач Серга С.М. 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)  

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС» 
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ВАРІАНТ 13 

Теоретичні питання: 

1. Поняття, підстави застосування та види заходів адміністративного примусу. 

2. Етапи апеляційного розгляду справи адміністративної юрисдикції у судовому засіданні.  

 

Тестові завдання: 

1.Чи є постанови Пленуму ВСУ джерелом адміністративно-процесуального права: 

а) так, постанови Пленуму ВСУ є джерелом адміністративно - процесуального права; 

б) ні, постанови Пленуму ВСУ не є носіями норм адміністративно-процесуального права; 

в) так, якщо вони містять адміністративно – процесуальні норми; 

г) так, якщо проти цього не заперечують особи, які беруть участь адміністративній справі. 

 

2. Повноваження фахівця у галузі права, який здійснює представництво в адміністративній справі, 

підтверджуються: 

а) ордером; 

б) посвідченням; 

г) договором; 

д) паспортом. 

 

3. Юридична особа може виступати суб’єктом звернення в таких видах проваджень у сфері 

управління: 

а) не може бути суб’єктом звернення; 

б) лише в провадженнях за заявою суб’єкта звернення; 

в)  лише в провадженнях за скаргою суб’єкта звернення; 

г) в провадженнях за заявою та скаргою. 

 

4. Суди загальної юрисдикції утворюються  та ліквідовуються: 

а) Верховною Радою України; 

б) Вищою радою юстиції; 

в) зборами суддів; 

г)  Президентом України. 

 

5. Виконавчі дії, якщо боржником є юридична особа, провадяться державним виконавцем: 

а) за місцем реєстрації юридичної особи або її структурних підрозділів; 

б) за місцезнаходженням його постійно діючого органу або майна; 

в) лише за місцезнаходженням його постійно діючого органу; 

г) лише за місцезнаходженням майна. 

 

 

 

 

 

 Завідувач кафедри _____________ проф. Лаврик Г.В. 

 Провідний викладач _______ ст. викладач Серга С.М. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 року, протокол № 10 



Міністерство освіти і науки України 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)  
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ВАРІАНТ 14 

Теоретичні питання: 

1. Предмет, метод та принципи адміністративного процесуального права. 

2. Форма і зміст апеляційної скарги у справі адміністративної юрисдикції, строки і порядок її 

подання.  

 

Тестові завдання: 

1.Визначення гіпотези є наступним: 

а) це частина правової норми, в якій міститься вказівка на ті умови, за яких настає чинність правил, 

що встановлені в диспозиції; 

б) це частина правової норми, в якій у вигляді владного примусу визначається те, як повинні (чи 

можуть) вести себе суб’єкти — учасники суспільних процесуальних відносин; 

в) це частина правової норми, яка містить вказівку на ті правові наслідки, що настають через 

порушення правила, зафіксованого у диспозиції, чи умови, зазначені в гіпотезі; 

г) частина правової норми.   

 

2. Який з перелічених суб’єктів адміністративного процесу має обов’язок при розгляді 

адміністративної справи давати пояснення:  

а) позивач – фізична особа-підприємець; 

б) відповідач - фізична особа-підприємець; 

в) потерпілий; 

г) свідок. 

 

3. Голова місцевого суду обирається на посаду: 

а) Президентом України; 

б) Вищою кваліфікаційною комісією суддів України; 

в) не обирається, а призначається Вищою радою юстиції; 

г) обирається  зборами суддів відповідного суду із числа суддів цього суду. 

 

4. Юридична особа може виступати суб’єктом звернення в таких видах проваджень у сфері управління: 

а) не може бути суб’єктом звернення; 

б) лише в провадженнях за заявою суб’єкта звернення; 

в)  лише в провадженнях за скаргою суб’єкта звернення; 

г) в провадженнях за заявою та скаргою. 

 

5. У випадку порушення правил територіальної підсудності: 

а) суд продовжує розгляд справи; 

б)  передає справу до іншого суду, якщо порушення правил територіальної підсудності було 

виявлено після відкриття провадження у справі та до початку судового розгляду; 

в) передає справу до іншого суду, якому підсудна справа; 

г) відмовляє у розгляді справи. 
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З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС» 

для студентів напряму підготовки  

6.030401 „ПРАВОЗНАВСТВО” / спеціальності 081 «ПРАВО» 

 

ВАРІАНТ 15 

Теоретичні питання: 

1. Поняття, структура адміністративно-процесуальної норми. 

2. Суб’єкти апеляційного оскарження  у справі адміністративної юрисдикції та підстави оскарження 

рішень суду. 

 

Тестові завдання: 

1. Адміністративна процесуальна правоздатність це: 

а) здатність особи мати адміністративні права та обов’язки; 

б) здатність особи мати адміністративні права та здійснювати процесуальні обов’язки;  

в) здатність особи здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов’язки; 

г) здатність здійснювати свої обов’язки. 

2. Визначення гіпотези є наступним: 

а) це частина правової норми, в якій міститься вказівка на ті умови, за яких настає чинність правил, 

що встановлені в диспозиції; 

б) це частина правової норми, в якій у вигляді владного примусу визначається те, як повинні (чи 

можуть) вести себе суб’єкти — учасники суспільних процесуальних відносин; 

в) це частина правової норми, яка містить вказівку на ті правові наслідки, що настають через 

порушення правила, зафіксованого у диспозиції, чи умови, зазначені в гіпотезі; 

г) частина правової норми.   

3. Який з перелічених суб’єктів адміністративного процесу має обов’язок при розгляді 

адміністративної справи давати пояснення:  

а) позивач – фізична особа-підприємець; 

б) відповідач - фізична особа-підприємець; 

в) потерпілий; 

г) свідок. 

4. Відповідно до приписів Закону України «Про звернення громадян» до обов'язків органів 

державної влади, місцевого самоврядування не належить: 

а) об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги; 

б) у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної інформації при 

розгляді заяви чи скарги скласти про це мотивовану постанову; 

в) на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його 

заяву чи скаргу; 

г) стягувати з громадянина плати за розгляд його звернення. 

5. Адміністративні провадження за заявою щодо реалізації прав, свобод та інтересів, у тому числі з 

надання адміністративних послуг, є провадженнями за ініціативою: 

а) суб’єкта звернення; 

б) суб’єкта владних повноважень; 

в) правопорушника; 

г) особи, до якої застосовано адміністративне затримання. 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)  
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ВАРІАНТ 16 

Теоретичні питання: 

1. Класифікація адміністративно - процесуальних норм. 

2. Вимоги до написання судових рішень. 

 

Тестові завдання: 

1.Структурними елементами адміністративно - процесуальних правовідносин є: 

а) суб’єкти, об’єкти та зміст правовідносин; 

б) суб’єкти та об’єкти правовідносин; 

в) суб’єкти, об’єкти та форма правовідносин; 

г) суб’єкти, об’єкти та характер правовідносин. 

 

2. В провадженнях у сфері управління особами, які мають інтерес у справі, виступають: 

а) позивачі; 

б) відповідачі; 

в) суб’єкти звернення; 

г) такі особи в цьому провадженні відсутні. 

 

3. Протягом якого часу подається апеляційна скарга на постанову суду у справі про адміністративні 

правопорушення:  

а) Протягом п’яти днів з дня проголошення вступної та резолютивної частин постанови;  

б) Протягом десяти днів з дня складення постанови у повному обсязі; 

в) Протягом десяти днів з дня винесення постанови;  

г) Протягом п’яти днів з дня отримання копії постанови відповідною особою. 

 

4.Судом якої інстанції може бути виданий виконавчий лист: 

а) лише судом касаційної інстанції; 

б) лише судом апеляційної інстанції; 

в) судом тієї інстанції, яка останньою розглядала справу; 

г) судом першої інстанції, а у разі якщо за результатами перегляду справи суд апеляційної чи 

касаційної інстанції залишить прийняте по суті позовних вимог рішення без змін, ухвалить нове чи 

змінить судове рішення, то виконавчий лист видається судом апеляційної чи касаційної інстанції, за 

умови, що заява особи про видачу виконавчого листа надійшла до моменту повернення 

адміністративної справи до суду першої інстанції. 

 

5. Якщо спір вирішується шляхом примирення і сторони не дійшли згоди щодо розподілу судових 

витрат: 

а) витрати несе позивач; 

б) витрати несе відповідач; 

в) кожна сторона у справі несе половину судових витрат; 

г) розгляд питання про розподіл витрат відкладається. 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)  
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ВАРІАНТ 17 

 

Теоретичні питання: 

1. Поняття, зміст та структура адміністративно - процесуальних відносин.  

2. Заходи забезпечення адміністративного позову.  

 

Тестові завдання: 

1. Чи зупиняє провадження в адміністративній справі перебіг процесуальних строків у цій 

адміністративній справі: 

а) так, зупиняє перебіг всіх процесуальних строків; 

б) ні, не зупиняє; 

в) зупиняє лише перебіг строків, встановлених судом; 

г) зупиняє лише перебіг строків, встановлених законом. 

2.Дисциплінарні провадження є: 

а) видом проваджень з адміністративного судочинства; 

б) питання про віднесення їх до адміністративних проваджень є спірним; 

в) видом неконфліктних проваджень; 

г) провадженням за скаргами службових осіб.  

3.У разі відмови адресата від одержання повістки: 

а) адресат вважається таким, що повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду 

справи; 

б) судом повторно направляється повістка; 

в) адресат вважається таким, що повідомлений неналежним чином про дату, час і місце розгляду 

справи; 

г) КАСУ не врегульовано питання про правові наслідки відмови від отримання повістки. 

4. В провадженні у сфері управління суб’єктом звернення виступає: 

а) фізична особа; 

б) юридична особа; 

в) позивач та відповідач; 

г) фізична та юридична особи. 

5. Висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений у його 

постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав неоднакового застосування норм 

матеріального та процесуального права є обов’язковим: 

а) для судів загальної та конституційної юрисдикції; 

б) для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий 

акт, що містить відповідну норму права; 

в) для судів загальної юрисдикції, які не мають права відступити від позиції Верховного Суду 

України; 

г) для судів загальної юрисдикції та суб’єктів владних повноважень, які не мають права відступити 

від позиції Верховного Суду України. 
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ВАРІАНТ 18 

 

Теоретичні питання: 

1. Види адміністративних процесуальних відносин. 

2. Порядок проведення попереднього судового засідання в суді першої інстанції.  

 

Тестові завдання: 

1. Дефінітивними є адміністративно – процесуальні норми, які: 

а) встановлюють правила поведінки учасників адміністративно-процесуальних відносин; 

б) встановлюють правила поведінки учасників адміністративно-процесуальних відносин, у тому 

числі і органів, уповноважених розглядати адміністративні справи; 

в) визначають завдання проваджень, встановлюють принципи процесу, формулюють визначення 

понять правоздатності та дієздатності, процесуальних строків, доказів, судових витрат тощо; 

г) не має такого виду норм. 

2. Передбачена законом необхідність певної поведінки особи, забезпечена можливістю державного 

примусу, є визначенням: 

а) суб’єктивних прав; 

б) суб’єктивних обов’язків; 

в) суб’єктивної відповідальності; 

г) деліктоздатності. 

3.. Розгляд державним органом питання про реєстрацію транспортних засобів можна класифікувати 

як: 

а) судочинні правовідносини; 

б) деліктні правовідносини; 

в) процедурні правовідносини; 

г) конфліктні правовідносини. 

4. Переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі 

сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа 

або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі 

на виконання делегованих повноважень, визначається як: 

а) позовна заява; 

б) справа адміністративної юрисдикції; 

в) позовна заява до адміністративного суду; 

г) справа загальної юрисдикції. 

5.Якщо спір вирішується шляхом примирення і сторони не дійшли згоди щодо розподілу судових 

витрат: 

а) витрати несе позивач; 

б) витрати несе відповідач; 

в) кожна сторона у справі несе половину судових витрат; 

г) розгляд питання про розподіл витрат відкладається. 
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ВАРІАНТ 19 

 

Теоретичні питання: 

1. Поняття, ознаки, види суб’єктів адміністративного процесуального права. 

2. Вимоги до написання судових рішень. 

 

Тестові завдання: 

1.Особливістю адміністративно – процесуальних відносин є: 

а) однією зі сторін виступає фізична особа; 

б) однією зі сторін є фізична та юридична особа; 

в) однією зі сторін є суб’єкт владних повноважень; 

г) сторони у правовідносинах є рівноправними між собою. 

 

2.За змістом адміністративно – процесуальні норми поділяються на: 

а) імперативні і диспозитивні; 

б) регулятивні і дефінітивні; 

в) загальні, спеціальні, виняткові; 

г) загальні, спеціальні. 

 

3. Виконавчі дії, якщо боржником є фізична особа, провадяться державним виконавцем: 

а) за  місцем проживання,  перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням  

його майна; 

б) лише за місцем проживання боржника; 

в) лише за місцем перебування та роботи боржника; 

г) лише за місцем знаходження майна.    

 

4. Хто із зазначених представників влади не уповноважений розглядати справи про адміністративні 

правопорушення:  

а) прокурор; 

б) суд; 

в) начальник органу внутрішніх справ;  

г) державний інспектор з нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки.  

 

5. Чи включається судовий збір до складу судових витрат: 

а) так, включається; 

б) не обов’язково, лише за згодою сторін; 

в) ні, не включається; 

г) не обов’язково, лише за ухвалою суду. 
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ВАРІАНТ 20 

 

Теоретичні питання: 

1. Поняття адміністративного процесу, його структура та особливості.  

2. Поняття сторін у справі адміністративної юрисдикції, їх права та обов’язки. 

 

Тестові завдання: 

1.Умовами виникнення адміністративно-процесуальних відносин є: 

а) адміністративна правосуб’єктність, наявність матеріальної адміністративної норми, наявність 

адміністративно- процесуальної норми, 

б) наявність матеріальної адміністративної норми, наявність адміністративно- процесуальної норми, 

в) адміністративна правосуб’єктність, наявність юридичного факту, 

г) наявність матеріальної адміністративної норми, наявність адміністративно- процесуальної норми, 

наявність суб’єктів, наділених адміністративною правосуб’єктністю, об’єктів, юридичного факту. 

 

2. Створення умов для реалізації суб’єктивних прав і інтересів фізичними чи юридичними особами, а 

також виконання ними суб’єктивних юридичних обов’язків це є: 

а) методами  адміністративно – процесуального права; 

б) завданнями адміністративно – процесуального права; 

в) напрямком розвитку адміністративно – процесуального права; 

г) тенденцією адміністративно – процесуального права. 

 

3.Скарга   на   постанову   у   справі   про   адміністративне правопорушення  розглядається  

правомочними  органами  (посадовими особами): 

а) лише в  десятиденний строк з дня її надходження; 

б) в  десятиденний строк з дня її надходження, якщо інше не встановлено законами України; 

в) в  двадцятиденний строк з дня її надходження; 

г) в п’ятиденний строк з дня її надходження. 

 

4. Тимчасове вилучення адміністративним судом доказів застосовується: 

а) до письмових та речових доказів, які без поважних причин не були подані для дослідження судом; 

б) до письмових доказів, які без поважних причин не були подані для дослідження судом; 

в) до доказів, місцезнаходження яких невідомо; 

г) до речових доказів, які без поважних причин не були подані для дослідження судом. 

 

5. У постанові про відкриття провадження за виконавчим листом окружного адміністративного суду 

державний  виконавець може встановити строк для добровільного виконання рішення: 

а) до трьох днів з дати винесення постанови; 

б) до семи  днів  з моменту   винесення   постанови; 

в) до семи днів з моменту отримання постанови боржником; 

г) 10 днів з дати направлення постанови до реєстру виконавчих проваджень. 
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ВАРІАНТ 21 

 

Теоретичні питання: 

1. Поняття та ознаки адміністративної юрисдикції та адміністративної юстиції, їх спільні, загальні 

риси та особливості. 

2. Склад осіб, які беруть участь у справі адміністративної юрисдикції, їх права та обов’язки. 

 

Тестові завдання: 

1. Чи є рішення Європейського суду з прав людини джерелом адміністративного процесуального 

права: 

а) так; 

б) ні, тому що рішення суду не є міжнародним договором; 

в) так, якщо на обов’язковість рішення надано згоду Верховною Радою України;  

г) ні. 

 

2.Внутрішня форма адміністративного процесуального права, його будова за інститутами - це: 

а) предмет права; 

б) джерела права; 

в) система права; 

г) метод права. 

 

3. Шляхом подання якого документа здійснюється апеляційне оскарження в адміністративному 

судочинстві:  

1) апеляції;  

2) заяви про апеляційне оскарження; 

3) заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги; 

4) апеляційної скарги. 

 

4. Вимоги до заяви про відвід судді: 

а) заява повинна бути вмотивована; 

б) заява повинна бути вмотивована і подана  до початку судового розгляду адміністративної справи 

по суті; 

в) заява повинна бути письмовою, вмотивованою, заявленою до початку судового розгляду і з 

обґрунтуванням підстав для відводу; 

г) заява повинна бути вмотивованою та складеною в письмовій формі. 

 

5. Строк розгляду судом заяви про звернення постанови до негайного виконання становить:  

а) п’ять днів; 

б) три дні; 

в) сім днів; 

г) 10 днів. 
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ВАРІАНТ 22 

 

Теоретичні питання: 

1. Поняття доказів, їх види, обов’язок доказування в адміністративному процесі.  

2. Строк звернення до суду. 

 

Тестові завдання: 

1.Процесуальні строки визначаються: 

а) днями, місяцями і роками; 

б) днями, місяцями; 

в) годинами, днями, місяцями; 

г) годинами, днями, місяцями і роками. 

2. Норми адміністративного процесуального права відрізняються від норм інших галузей права тим, 

що: 

а) предметом їх регулювання є суспільні відносини; 

б) предметом їх регулювання є суспільні відносини щодо реалізації та захисту прав і законних 

інтересів фізичних чи юридичних осіб  в  публічній сфері; 

в) предметом їх регулювання є суспільні відносини щодо реалізації та захисту прав і законних 

інтересів фізичних чи юридичних осіб, а також держави в публічній сфері; 

г) породжуються матеріальними нормами.  

3. Який суд розглядає адміністративну справу у випадку невизначеності КАСУ предметної 

підсудності такої справи:  

а) місцевий адміністративний суд за вибором позивача; 

б) окружний адміністративний суд або апеляційний адміністративний суд за вибором позивача;  

в) окружний адміністративний суд за місцем проживання позивача; 

г) місцевий загальний суд за місцезнаходженням відповідача. 

4. Електронна петиція може бути адресована: 

а) Президенту України, Верховній Раді України, народним депутатам України, Кабінету Міністрів 

України, місцевим органам виконавчої влади та місцевого самоврядування; 

б) Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, місцевим органам 

виконавчої влади та місцевого самоврядування; 

в) Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України; 

г) Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого 

самоврядування. 

5. Якщо при розгляді справи орган (посадова особа) прийде висновку, що під час порушення 

провадження у справах про адміністративні правопорушення є ознаки кримінального 

правопорушення, то він передає матеріали справи:  

а) прокурору або органу досудового розслідування;  

б) районному, районному у місті, міському чи міськрайонному суду; 

в) органам внутрішніх справ;  

г) адміністративним комісіям. 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)  

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС» 
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ВАРІАНТ 23 

 

Теоретичні питання: 

1. Преюдиційні факти, загальновідомі обставини та визнані факти, їх поняття і значення.  

2. Форма і зміст позову, види позовів. 

 

Тестові завдання: 

1.Система правових норм, інститутів, принципів, методів і форм діяльності, за допомогою яких 

забезпечується визнання, реалізація та захист прав і законних інтересів фізичних чи юридичних осіб 

у сфері публічних відносин є: 

а) наукою адміністративно – процесуального права; 

б) галуззю права; 

в) галуззю законодавства; 

г) галуззю юридичної науки. 

 

2. Передбачена законом необхідність певної поведінки особи, забезпечена можливістю державного 

примусу, є визначенням: 

а) суб’єктивних прав; 

б) суб’єктивних обов’язків; 

в) суб’єктивної відповідальності; 

г) деліктоздатності. 

 

3. Звернення, які потребують додаткового вивчення, розглядаються і  вирішуються  у  термін: 

а) не більше одного  місяця  від  дня їх надходження;  

б) не більше одного  тижня  від  дня їх надходження;  

в) не більше трьох  місяців  від  дня їх надходження; 

г) не більше одного місяця від дати підписання звернення заявником. 

 

4.Судові витрати складаються із: 

а) судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи; 

б) судового збору та витрат сторін, пов’язаних із прибуттям до суду; 

в) витрат, пов’язаних з розглядом справи. 

г) витрат сторін, пов’язаних із прибуттям до суду. 

 

5. Судом касаційної інстанції у справах адміністративної юрисдикції є: 

а) Вищий господарський суд; 

б) Київський апеляційний адміністративний суд; 

в) Вищий адміністративний суд України;  

г) Вищий спеціалізований суд України. 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)  

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС» 
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ВАРІАНТ 24 

 

Теоретичні питання: 

1. Поняття та види заходів забезпечення доказів. 

2. Наслідки порушення правил підсудності. 

 

Тестові завдання: 

1.Останнім днем строку, який закінчується вказівкою на певний день, вважається: 

а) цей день; 

б) день, що передує певному дню; 

в) наступний після певного дня день; 

г) перший робочий день. 

 

2. Чи може бути обмежений принцип гласності при розгляді адміністративної справи: 

а) ні, не може; 

б) з дозволу головуючого судді у справі; 

в) за відповідним рішенням органу державної влади або суду; 

г) може бути обмежений в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, захисту 

особистого та сімейного життя людини. 

 

3. Голова місцевого суду обирається на посаду: 

а) Президентом України; 

б) Вищою кваліфікаційною комісією суддів України; 

в) не обирається, а призначається Вищою радою юстиції; 

г) обирається  зборами суддів відповідного суду із числа суддів цього суду. 

 

4.В провадженні у сфері управління суб’єктом звернення виступає: 

а) фізична особа; 

б) юридична особа; 

в) позивач та відповідач; 

г) фізична та юридична особи. 

 

5. Ухвала, зміст якої спрямований на вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли 

порушенню закону, називається: 

а) окремою ухвалою; 

б) ухвалою щодо частини процесуальних питань; 

в) додатковою ухвалою; 

г) ухвалою про причини та умови. 
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ВАРІАНТ 25 

 

Теоретичні питання: 

1. Поняття процесуальних строків, їх види та значення в адміністративному процесі.  

2. Підсудність пов’язаних між собою вимог. 

 

Тестові завдання: 

 1. Визнання стороною в суді обставин, якими друга сторона обґрунтовує свої вимоги або 

заперечення: 

а) є для суду безумовно обов’язковими; 

б) не є для суду обов'язковим; 

в) не є для суду обов’язковими, якщо суд має сумнів щодо достовірності цих обставин та 

добровільності їх визнання; 

г) можуть не пийматись судом до уваги. 

 

2.В провадженнях у сфері управління особами, які мають інтерес у справі, виступають: 

а) позивачі; 

б) відповідачі; 

в) суб’єкти звернення; 

г) такі особи в цьому провадженні відсутні. 

 

3. Протягом якого часу подається апеляційна скарга на постанову суду у справі про адміністративні 

правопорушення:  

а) протягом п’яти днів з дня проголошення вступної та резолютивної частин постанови;  

б) протягом десяти днів з дня складення постанови у повному обсязі; 

в) протягом десяти днів з дня винесення постанови;  

г) протягом п’яти днів з дня отримання копії постанови відповідною особою. 

 

4. Ухвала, зміст якої спрямований на вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли 

порушенню закону, називається: 

а) окремою ухвалою; 

б) ухвалою щодо частини процесуальних питань; 

в) додатковою ухвалою; 

г) ухвалою про причини та умови. 

 

5. Суди загальної юрисдикції утворюються  та ліквідовуються: 

а) Верховною Радою України; 

б) Вищою радою юстиції; 

в) зборами суддів; 

г) Президентом України. 
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ВАРІАНТ 26 

Теоретичні питання: 

1. Поняття, підстави застосування та види заходів адміністративного примусу. 

2. Інстанційна підсудність адміністративних справ.  

 

Тестові завдання: 

1.В провадженні у сфері управління суб’єктом звернення виступає: 

а) фізична особа; 

б) юридична особа; 

в) позивач та відповідач; 

г) фізична та юридична особи. 

 

2.Витрати, пов’язані із здійсненням приводу особи до адміністративного суду покладаються на: 

а) орган внутрішніх справ з подальшим відшкодуванням сум із державного бюджету; 

б) орган внутрішніх справ без будь-якого відшкодування; 

в) витрати відшкодовуються в дохід держави особою щодо якої здійснювався привід; 

г) адміністративний суд. 

 

3. Оригінали документів суду належить класифікувати як: 

а) первісний доказ; 

б) прямий доказ; 

в) непрямий доказ; 

г) похідний доказ. 

 

4. У разі відмови адресата від одержання повістки: 

а) адресат вважається таким, що повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду 

справи; 

б) судом повторно направляється повістка; 

в) адресат вважається таким, що повідомлений неналежним чином про дату, час і місце розгляду 

справи; 

г) КАСУ не врегульовано питання про правові наслідки відмови від отримання повістки. 

 

5. Хто має право подати заяву про апеляційне оскарження в адміністративних справах:  

а) особи, які брали участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив 

питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки;  

б) лише особи, які брали участь у справі; 

в) лише позивач, відповідач, треті особи без самостійних вимог;  

г) лише особа, не на чию користь ухвалено судове рішення, про перегляд якого подається заява. 
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ВАРІАНТ 27 

 

Теоретичні питання: 

1. Предмет, метод та принципи адміністративного процесуального права. 

2. Територіальна підсудність адміністративних справ.  

 

Тестові завдання: 

1.Структурними елементами адміністративно - процесуальних правовідносин є: 

а) суб’єкти, об’єкти та зміст правовідносин; 

б) суб’єкти та об’єкти правовідносин; 

в) суб’єкти, об’єкти та форма правовідносин; 

г) суб’єкти, об’єкти та характер правовідносин. 

 

2.Який з наведених заходів процесуального примусу не застосовується у справах про адміністративні 

правопорушення: 

а) затримання особи; 

б) попередження; 

в) привід; 

г) вилучення речей і документів. 

 

3.В провадженні у сфері управління суб’єктом звернення виступає: 

а) фізична особа; 

б) юридична особа; 

в) позивач та відповідач; 

г) фізична та юридична особи. 

 

4.Особам, які беруть участь у справі адміністративної юрисдикції, з приводу вчинення 

процесуальних дій, у яких участь цих осіб не є обов'язковою: 

а) повістка не направляється; 

б) надсилається повістка-повідомлення; 

в) надсилається повістка про виклик; 

г) надсилається судовий виклик. 

 

5. Хто має право подати заяву про апеляційне оскарження в адміністративних справах:  

а) особи, які брали участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив 

питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки;  

б) лише особи, які брали участь у справі; 

в) лише позивач, відповідач, треті особи без самостійних вимог;  

г) лише особа, не на чию користь ухвалено судове рішення, про перегляд якого подається заява. 
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ВАРІАНТ 28 

Теоретичні питання: 

1. Поняття, структура адміністративно-процесуальної норми. 

2. Предметна підсудність окружним адміністративним судам як місцевим судам першої інстанції.  

 

Тестові завдання: 

1. Певні обставини, закріплені в процесуальних нормах, на підставі яких виникають, змінюються чи 

припиняються адміністративні процесуальні відносини, є: 

а) змістом правовідносин; 

б) юридичними фактами; 

в) преюдиційними фактами; 

г) загальновідомими фактами. 

 

2. Складення протоколу про адміністративне правопорушення є: 

а) стадією адміністративного процесу; 

б) етапом адміністративного процесу; 

в) процесуальною дією; 

г) видом адміністративного провадження. 

 

3.Висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений у його постанові, 

прийнятій за результатами розгляду справи з підстав неоднакового застосування норм матеріального 

та процесуального права є обов’язковим: 

а) для судів загальної та конституційної юрисдикції; 

б) для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий 

акт, що містить відповідну норму права; 

в) для судів загальної юрисдикції, які не мають права відступити від позиції Верховного Суду 

України; 

г) для судів загальної юрисдикції та суб’єктів владних повноважень, які не мають права відступити 

від позиції Верховного Суду України. 

 

4. В якій формі викладається судове рішення, яким адміністративний суд вирішує спір по суті:  

а) у формі вироку.  

б) у формі постанови. 

в) у формі ухвали.  

г) у формі постанови або ухвали. 

 

5. Розгляд адміністративним судом позову суб’єкта владних повноважень до фізичної особи можна 

класифікувати як: 

а) деліктні правовідносини; 

б) процедурні правовідносини; 

в) неконфліктні правовідносини; 

г) судочинні правовідносини. 
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ВАРІАНТ 29 

 

Теоретичні питання: 

1. Класифікація адміністративно - процесуальних норм. 

2. Поняття та зміст протоколу про адміністративне правопорушення. 

Тестові завдання: 

1.Шляхом подання якого документа здійснюється касаційне оскарження в адміністративному 

судочинстві: 

а) апеляції; 

б) заяви про касаційне оскарження; 

в) касаційної скарги; 

г) касації. 

 

2. Відомості, отримані з копії документа, слід класифікувати як: 

а) прямий доказ; 

б) непрямий доказ; 

в) первісний доказ; 

г) похідний доказ. 

 

3.Чи є постанови Пленуму ВСУ джерелом адміністративно-процесуального права: 

а) так, постанови Пленуму ВСУ є джерелом адміністративно - процесуального права; 

б) ні, постанови Пленуму ВСУ не є носіями норм адміністративно-процесуального права; 

в) так, якщо вони містять адміністративно – процесуальні норми; 

г) так, якщо проти цього не заперечують особи, які беруть участь адміністративній справі. 

 

4.Судові витрати складаються із: 

а) судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи; 

б) судового збору та витрат сторін, пов’язаних із прибуттям до суду; 

в) витрат, пов’язаних з розглядом справи. 

г) витрат сторін, пов’язаних із прибуттям до суду. 

 

5. Судами першої інстанції у справах адміністративної юрисдикції можуть бути: 

а) лише місцеві загальні суди; 

б) місцеві загальні як адміністративні суди та окружні адміністративні суди; 

в) лише окружні адміністративні суди; 

г) місцеві загальні як адміністративні суди, окружні адміністративні суди, Київський апеляційний 

адміністративний суд, Вищий адміністративний суд України. 
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ВАРІАНТ 30 

 

Теоретичні питання: 

1. Поняття, зміст та структура адміністративно - процесуальних відносин.  

2. Поняття підсудності адміністративних справ. 

 

Тестові завдання: 

1.Повноваження фахівця у галузі права, який здійснює представництво в адміністративній справі, 

підтверджуються: 

а) ордером; 

б) посвідченням; 

г) договором; 

д) паспортом. 

 

2. Пропущений з поважних причин процесуальний строк, встановлений законом, адміністративним 

судом: 

а) поновленим бути не може; 

б) може бути продовженим; 

в) може бути поновленим; 

г) не може бути поновленим та продовженим. 

 

3.Судом касаційної інстанції у справах адміністративної юрисдикції є: 

а) Вищий господарський суд; 

б) Київський апеляційний адміністративний суд; 

в) Вищий адміністративний суд України;  

г) Вищий спеціалізований суд України. 

 

4. Доказ, з якого можна зробити ймовірний висновок про існування чи відсутність обставин, що 

доводяться, можна визначити як: 

а) непрямий доказ; 

б) обвинувальний доказ; 

в) належний доказ; 

г) прямий доказ. 

 

5. На які публічно-правові справи не поширюється юрисдикція адміністративних судів:  

1) спори, що виникають з приводу скасування адміністративних договорів.  

2) спори юридичних осіб із розпорядником публічної інформації щодо оскарження його 

бездіяльності у частині доступу до публічної інформації. 

3) спори фізичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його правових актів 

індивідуальної дії. 

4) справи про накладення адміністративних стягнень.  
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