
Тема 5. Правове виховання і правова пропаганда 

 

Практичне заняття 5 

Тема практичного заняття 5. Адміністративна і дисциплінарна  відповідальність  як різновид 

юридичної відповідальності 

 

           Мета: закріпити теоретичні знання студентів про «адміністративну відповідальність», 

«дисциплінарну відповідальність», склад адміністративного правопорушення, «процесуальний 

строк», «штраф» «догана»; підстави і порядок притягнення особи до адміністративної 

відповідальності, особливості дисциплінарної відповідальності; контроль за дотриманням 

законодавства про адміністративні правопорушення і трудового законодавства. Навчити 

користуватися законодавчим та  інструкційним матеріалом; формувати правове мислення, вміти 

грамотно висловлювати думки та вміло застосовувати набуті знання у практичній діяльності; 

прищепити любов до обраної професії. 

Навчальна мета: у результаті опрацювання теми студенти мають   

знати:  
- склад адміністративного  правопорушення; 
- види адміністративних стягнень та процесуальні строки притягнення до адміністративної 

відповідальності; 
- права та обов’язки особи у справі про адміністративне правопорушення;  
- підстви і порядок оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення; 
- підстави дисциплінарної відповідальності;   
- форму  і зміст наказу «про дисциплінарне стягнення»; 
- порядок і підстави оскарження наказу про застосування дисциплінарних стягнень; 
- вимоги до форми і змісту позову у трудових спорах; 

- особливості порядку розгляду судових справ у трудових спорах. 
уміти:  

- правильно визначати склад адміністративного правопорушення; 

- оформити протокол і постанову у справі про адміністративне правопорушення; 

- визначити компетенцію суб’єктів уповноважених розглядати справи про адміністративні 

правопорушення; 

-  оформити наказ про застосування заходів дисциплінарного впливу;  

- аналізувати судову пактику з трудових спорів; 

- аналізувати судову практику у справах про адміністративні правопорушення; 

- працювати із законодавчими та іншими нормативними актами,спеціальною літературою, 

електронними сервісами та реєстрами; 

- реалізовувати норми права у професійній діяльності, правильно застосовувати 

нормативно-правові акти. 

 

Забезпечити заняття:   

1.1. Дидактичний матеріал:навчало-методична картка, інструкційні картки.  

1.2. Наочні посібники: тематична презентація у Power Point. 

1.3. Технічні засоби навчання:  комп’ютер / планшет / телефон із доступом до Інтернету, 

мультимедійний проектор, екран. 

1.4. Інструкційні матеріали: правила техніки  безпеки під час роботи з персональним 

комп’ютером.  



Запитання для актуалізації опорних знань 

1. Розкритйте зміст поняття «адміністративне правопорушення» та визначте його склад. 

2. Визначте правові підстави адміністративної відповідальності особи.  

3. Визначте і охарактеризуйте види адміністративних стягнень.   

4. Визначте способи захисту прав та інстресів осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності. 

5. Розкрийте зміст поняття «дисциплінарне стягнення» та визначте його види. 

6. Визначте і охарактеризуйте підстави дисциплінарної відповідальності.  

7. Який процесуальний строк судового оскарження наказу «про звільнення»?  

8. Які повноваження профспілкової організації при судовому розгляді трудових спорів? 

9. Які правові наслідки визнання недійсним і скасування наказу «про звільнення» в  судовому 

порядку? 

 

Хід практичного заняття 

1. Ознайомлення з нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення – Розділ I-II, 

Кодексом законів про працю України – Розділом X «Трудова дисципліна», Розділом XV 

«Індивідуальні трудові спори», Розділом  XVIII «Нагляд і контроль за додержанням 

законодавства про працю», Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності". 

2. Розв’язання ситуаційних завдань щодо застосування адміністративної відповідальності та  

дисциплінарної відповідальності за порушення норм трудового законодавства, в тому числі в 

судовому порядку.   

3. Підбиття підсумків заняття.   

Методичні рекомендації 

        Для вирішення ситуаційних завдань необхідно ознайомитись з нормами Кодексу України 

про адміністративні правопорушення. Звернут увагу на поняття адміністративного 

правопорушення (ст.9 КУпАП)., ознаки та склад адміністративного правопорушення. 

Юридичний склад адміністративного правопорушення - це передбачена нормами 

адміністративного права сукупність ознак, при наявності яких те чи інше протиправне діяння 

можна кваліфікувати як правопорушення. До цих ознак належать: об`єкт; об`єктивна сторона; 

суб`єкт; суб`єктивна сторона.  

       Адміністративному правопорушенню властиві такі загально-правові ознаки: діяння (дія чи 

бездіяльність); протиправність; суспільна небезпека; загроза громадському порядку; винність; 

карність. Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення 

адміністративного правопорушення 16-річного віку (ст. 12 КУпАП). Поняття та види 

адміністративних стягнень  визначено ст.24 КУпАП). 

Відповідно до ст. 213 КУпАП визначено коло суб’єктів, які розглядають справи про 

адміністративні правопорушення . 

Також необхідно ознайомитись з нормами Кодексу законів про працю України – Розділом X 

«Трудова дисципліна», Розділом XV «Індивідуальні трудові спори», Розділом  XVIII «Нагляд і 

контроль за додержанням законодавства про працю». Трудове право передбачає два види 

відповідальності: дисциплінарну і матеріальну. Підставою для такої відповідальності є трудове 

правопорушення — винне протиправне діяння, яке полягає у невиконанні або порушенні 

трудових обов'язків працівником. Кодекс законів про працю України (далі - КЗпП 

України) передбачає такі види покарання: догана та звільнення (ст. 147 КЗпП України). При 

обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган повинен враховувати ступінь 
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тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і 

попередню роботу працівника (ст. 149 КЗпП України). 

Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу 

(обрання, затвердження і призначення на посаду) даного працівника.  

Відповідно до ст. 3 ЦПК України кожна особа має право в установленому порядку звернутися 

до суду за захистом своїх порушених, невизнаних прав або оспорюваних прав, свобод чи 

інтересів. Стаття 232 КЗпП України визначено право звернення до суду із заявами про 

вирішення трудових спорів. Відповідно до статті 233 КЗпП працівник може звернутися з заявою 

про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи 

міськрайонного суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися 

про порушення свого права, а у справах про звільнення – в місячний строк з дня вручення копії 

наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки. У разі порушення законодавства про 

оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому 

заробітної плати без обмеження будь-яким строком. З питань відшкодування власником 

підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом моральної шкоди 

працівник може звернутися до суду не пізніше тримісячного строку з дня, коли він дізнався або 

повинен був дізнатися про порушення свого права.  

Також ознайомитсь  з нормами Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» (ст.ст. 5-20). 

Вирішення ситуаційних завдань 

Ситуаційне завдання 1 

     Під час проведення урочистого заходу 19.12.2020. в Будинку культури були застосовані спец 

ефекти, в результаті чого трапилась пожежа. Під час евакуації громадян були вибиті двері та частина 

вікон. Адміністрація Будинку культури звернулась до правоохоронних органів із заявою про 

вчинення гр. Матвієнко О.Д. та гр. Паламарчук К.І. хуліганських дій, що призвело до пошкодження 

майна і вимагали накласти на них адміністративне стягнення. При розгляді заяви і проведенні 

перевірки подій, було встановлено, що громадяни Паламарчук К.І. та Матвієнко О.Д. мали 

судимість. 

 Постановою суду від 25.02.2020. до гр. Матвієнка О.Д. та гр. Паламарчука К.І. було 

застосовано адміністративне стягнення у формі громадських робіт строком на 20 діб.        

  Вам необхідно проаналізувати  ситуацію і визначити: 

1. В чиїх діях є ознаки адміністративного правопорушення і яка відповідальність передбачена 

за них?  

2. Які обставини враховуються при накладенні адміністративного стягнення? 

3. Чи мають місце в даному випадку обтяжуючі чи пом’якшуючі обставини, якщо так, 

визначте їх. 

4. Хто визначає наявність чи відсутність обтяжуючих чи пом’якшуючих обставин в 

адміністративній справі? 

5. Чи законна постанова суду? Відповідь обґрунтуйте. 

 

Ситуаційне завдання 2 

       Інспектора патрульної служби Романова А.Г. 10.09.2021. було затримано при спробі перетину 

державного кордону України з порушенням визначених законодавством вимог. Крім того, при 

затриманні інспектор чинив опір працівникам прикордонної служби і намагався переконати їх, що 

він є державним службовцем і не може бути затриманим без рішення суду. Також працівником 
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прикордонної служби було виявлено, що закордонний паспорт гр. Романова А.Г. не відповідає 

встановленій формі. 

Постановою суду від 25.11.2021.було накладено адміністративне стягнення на гр. Романова 

А.Г. – виправні роботи строком на 1 місяць, а також звільнено з національної поліції.  

 

 Вам необхідно проаналізувати  ситуацію і визначити: 

1. Який строк накладення адміністративного стягнення визначено КУпАП ? 

2.Який орган уповноважений розглядати дану справу? 

3. Чи законною є постанова суду? 

4. В яких випадках і ким сплачується судовий збір при розгляді справи про адміністративне 

правопорушення?  

 

Ситуаційне завдання 3 

      Під час рейду по м. Дніпро працівниками національної поліції було встановлено,  що  гр. 

Левченко А.Л. здійснювала торгівлю квітами біля Центрального входу залізничного вокзалу. 

Працівниками міліції було складено протокол про адміністративне правопорушення відносно гр. 

Левченко А.Л. Але на вимогу працівників поліції надати письмове пояснення щодо правопорушення  

гр. Левченко А.Л. відмовилась. Після цього працівниками поліції гр. Левченко А.Л. була доставлена 

до відділу поліції, де їй пояснили, що вона не виконала законні вимоги працівників,  за що 

передбачено виправні роботи на строк до двох місяців. 

Вам необхідно проаналізувати  ситуацію і визначити: 

1. Чи  дотримано працівниками поліції порядок  складання протоколу про 

адміністративне правопорушення? 

2. Чи  правомірні дії працівників поліції відносно гр. Левченко А. Л., згідно умов задачі?   

3. Які наслідки передбачені законодавством за відмову правопорушника  від надання 

пояснення до протоколу про адміністративне правопорушення? 

4. Складіть постанову по справі  про адміністративне правопорушення згідно умов 

задачі. 

 

Ситуаційне завдання 4  

      Гр. Матвієнко О.О. 15.03.2021. була прийнята на роботу до новоутвореної об’єднаної 

територіальної громади на посаду керівника секретаріату. Через 6 місяців її було звільнено з посади, 

у зв’язку з порушенням присяги державного службовця. (наказ від 15.09.2021 №97/к).  

 Гр. Матвієнко О.О. не погодилась з наказом і звернулася зі скаргою до прокуратури.   

 

  Вам необхідно проаналізувати  ситуацію і визначити: 

 1. Хто має право на службу в органах місцевого самоврядування? 

2. Яка процедура прийняття на посаду керівника секретаріату об’єднаної територіальної 

громади? 

3. Чи законним є наказ про звільнення гр. Матвєнко О.О.? 

4. Які форми захисту прав та інтересів  має гр. Матвієнко О.О. 

 

Домашнє  завдання 

Завершити виконання роботи.  

 

 



Додаток 1. 

(Зразок постанови про адміністративне правопорушення) 

________________________________________________________________________________________ 

(найменування центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів або його територіального органу, 

яким винесено постанову, його місцезнаходження, телефон, факс) 

______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВА  

по справі про адміністративне правопорушення  

 

№ ________              "___" _______________ 20__ року  

 

Я,______________________________________________________________________________ 

              (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка виносить постанову) 

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________, 

розглянувши протокол, серія _________, № ___________, про адміністративне правопорушення від "____" ___ 

____________року  щодо гр.________________________________________________________________, 

який (яка) працює ________________________________________________________________________ 

                        (посада, найменування та місцезнаходження підприємства (установи, організації) 

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

та проживає за адресою: __________________________________________________________________, 

 

ВСТАНОВИВ: 

_____________________________________________________________________________________ 

(викласти суть та обставини правопорушення, установлені при розгляді справи) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 



При розгляді матеріалів справи встановлені ознаки правопорушення, передбачені 

ст.____________________________ Кодексу України про адміністративні правопорушення,  за яке 

передбачена відповідальність у вигляді штрафу в розмірі: __________________________________грн. 

__________________________________________________________________________________ 

 На підставі викладеного і керуючись статтями ___________________ Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, 

ПОСТАНОВИВ: 

1. Накласти на ____________________________________________________________________________ 

                                  (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка притягається до відповідальності) 

штраф у розмірі __________________________________________________________________________. 

                            (сума словами) 

 

2. Сума штрафу повинна бути сплачена до державного бюджету через установу банку 

____________________________________________________________________________________ на: 

____________________________________________________________(код банку, найменування банку,                                                                  

номер банківського рахунка) 

______________________________________________________________________________________ 

3. Копію платіжного документа подати (надіслати) до ____________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(найменування та місцезнаходження органу, що виніс постанову) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. Роз'яснити гр. ____________________________________________________________________, 

                                          (П.І.Б. особи, яка притягається до відповідальності)  

що згідно зі статтею _______ Кодексу України про адміністративні правопорушення штраф повинен бути 

сплачений у 15-денний строк з дня вручення постанови, а в разі оскарження або опротестування постанови – 

у 15-денний строк з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.  

5. У разі несплати штрафу в установлений строк він стягується у примусовому порядку органами 

державної виконавчої служби в подвійному розмірі в сумі:  

_____________________________________________________________________гривень. 

                                                                 (цифрами та словами) 

6. Постанова може бути оскаржена протягом 10 днів з дня її винесення в порядку, передбаченому 

статтями ___________________Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

 

 

 



________________________   ________________       _______________________________ 

     (повна назва посади особи,  (підпис)  (прізвище, ім'я та по батькові)  яка винесла постанову) 

М.П. 

Копію постанови особі, яка притягається до відповідальності, вручено особисто 

_______________________________________________________________________________________ 

(П.І.Б. особи, щодо якої розглядається справа, чи відмітка про надіслання постанови) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

"_____" ______________ 20__ року 

 

Дата набрання чинності постановою "___" ________________ 20___ року 

(заповнюється після закінчення строку оскарження (опротестування) цієї постанови) 

 

Строк пред'явлення виконавчого документа до виконання "___" ____________ 20__ року 

 

Постанова виконана "____" ________________ 20___ року __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________(зазначається, 

ким виконана постанова, номер документа) 
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