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ТЕСТОВІ ПИТАННЯ: КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ (19 ПИТАНЬ) 

Питання: 
 Хто із зазначених представників влади не уповноважений розглядати справи про адміністративні 
правопорушення? 

Відповіді: 

1) прокурор 

Правильна 
відповідь: 

 1) прокурор 

2) суд 

3) начальник органу внутрішніх справ 

4) державний інспектор з нагляду у сфері 
пожежної та техногенної безпеки 

Пояснення: 

 Відповідно до статті 213 КУпАП, справи про адміністративні правопорушення розглядаються: 1) 
адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад; 2) виконавчими 
комітетами сільських, селищних, міських рад; 4) районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними 
судами (суддями), а у випадках, передбачених КУпАП, місцевими адміністративними та господарськими судами, 
апеляційними судами, вищими спеціалізованими судами та Верховним Судом України;5) органами внутрішніх 
справ, органами державних інспекцій та іншими органами (посадовими особами), уповноваженими на те 
КУпАП. Згідно до п. 2 ст. 121 Конституції України, на прокуратуру покладається функція представництва 
інтересів громадянина або держави у суді у випадках, визначених законом. 

Питання: 
Прокурор, заступник прокурора, здійснюючи нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів 
при провадженні в справах про адміністративне правопорушення мають право:  

  1) порушувати провадження в справах про 
адміністративні правопорушення 

Відповіді: 1)порушувати провадження в справах про адміністративні правопорушення   1) порушувати провадження в справах про 
адміністративні правопорушення 

Відповіді: 
Пояснення: 

2)розглядати справи про адміністративні 
правопорушення 

Правильна 
відповідь: 

 1) порушувати провадження в справах про 
адміністративні правопорушення 

3) притягувати особу до адміністративної 
відповідальності 

4) проводити адміністративне розслідування 

 Відповідно до ст. 250 КУпАПпрокурор, 
заступник прокурора, здійснюючи нагляд за 
додержанням і правильним застосуванням 
законів при провадженні в справах про 
адміністративне правопорушення має право: 
порушувати провадження в справі про 
адміністративне 
правопорушення;знайомитися з матеріалами 
справи; перевіряти законність дій 
органів(посадових осіб) при провадженні в 
справі; брати участь у розгляді справи; 
заявляти клопотання; давати висновки з 
питань, що виникають під час розгляду 
справи; перевіряти правильність 
застосування відповідними органами 
(посадовими особами) заходів впливу за 
адміністративні правопорушення; вносити 
подання, оскаржувати постанову і рішення 
по скарзі в справі про адміністративне 
правопорушення, а також вчиняти інші 
передбачені законом дії. 

Питання: 
 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 (вкажіть найбільш повний варіант відповіді на питання): 

 
1) прокурору або органу досудового 
розслідування; 

Відповіді: 1) прокурору або органу досудового розслідування  1) прокурору або органу досудового 
розслідування; 

Відповіді: 
Пояснення: 

2) районному, районному у місті, міському 
чи міськрайонному суду 

Правильна 
відповідь: 

1) прокурору або органу досудового 
розслідування; 

3) органам внутрішніх справ 

4) адміністративним комісіям 

 Відповідно до ст.253 КУпАП якщо при 
розгляді справи орган (посадова особа) 
прийде до висновку, що в порушенні є 
ознаки кримінального правопорушення, він 
передає матеріали прокурору або органу 
досудового розслідування. 

Питання: 
 В якому серед названих проваджень у справах про адміністративні правопорушення, участь прокурора у 
розгляді справи судом є обов'язковою: 
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Питання: 
Відповіді: 

 В якому серед названих проваджень у справах про адміністративні правопорушення, участь прокурора у 
розгляді справи судом є обов'язковою: 

1) порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності 

 1) порушення обмежень щодо сумісництва та 
суміщення з іншими видами діяльності 

 1) порушення обмежень щодо сумісництва та 
суміщення з іншими видами діяльності 

Відповіді: 
Пояснення: 

2) поширювання неправдивих чуток 

Правильна 
відповідь: 

1) порушення обмежень щодо сумісництва та 
суміщення з іншими видами діяльності 

3) порушення встановлених законодавством 
вимог пожежної безпеки 

4) порушення права громадянина на 
ознайомлення з відомостями Державного 
реєстру виборців, зі списком виборців, 
списком громадян, які мають право брати 
участь у референдумі 

 Відповідно до ч. 2 ст. 250 КУпАП при 
провадженні у справах про адміністративні 
правопорушення, передбачені статтями 172-4 
- 172-9 КУпАП, участь прокурора у розгляді 
справи судом є обов'язковою. Зокрема, ст. 
172-4 передбачає: порушення обмежень щодо 
сумісництва та суміщення з іншими видами 
діяльності. 

Питання: 
За якими серед наведених нижче статей має право прокурор складати протокол про вчинення особою 
адміністративного правопорушення:  

 1) стаття 185-4, тобто злісне ухилення свідка, 
потерпілого, експерта, перекладача від явки 
до органів досудового розслідування чи 
прокурора 

Відповіді: 
1) стаття 185-4, тобто злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, перекладача від явки до органів досудового 
розслідування чи прокурора 

 1) стаття 185-4, тобто злісне ухилення свідка, 
потерпілого, експерта, перекладача від явки 
до органів досудового розслідування чи 
прокурора 

Відповіді: 
Пояснення: 

2) стаття 185-6, тобто невжиття заходів щодо 
окремої ухвали суду 

Правильна 
відповідь: 

1) стаття 185-4, тобто злісне ухилення свідка, 
потерпілого, експерта, перекладача від явки до 
органів досудового розслідування чи 
прокурора 

3) стаття 185-7, тобто публічні заклики до 
невиконання вимог працівника міліції чи 
посадової особи Військової служби 
правопорядку у Збройних Силах України 

4) стаття 185-9, тобто злісна непокора 
законному розпорядженню або вимозі 
працівника транспорту, який здійснює 
контроль за перевезенням пасажирів 

 Відповідно до статті 255 КУпАП у справах 
про адміністративні правопорушення, що 
розглядаються органами, зазначеними в 
статтях 218 - 221 КУпАП, протоколи про 
правопорушення мають право складати: 11) 
прокурор (статті 172-4 - 172-20, 185-4, 185-8, 
185-11. 

Пояснення: 
Питання: 

 Відповідно до статті 255 КУпАП у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, 
зазначеними в статтях 218 - 221 КУпАП, протоколи про правопорушення мають право складати: 11) прокурор 
(статті 172-4 - 172-20, 185-4, 185-8, 185-11. 
 При застосуванні адміністративного затримання до осіб, які незаконно перетнули або зробили спробу 
незаконно перетнути державний кордон України, порушили порядок в’їзду на тимчасово окуповану 
територію України та виїзду з неї, порушили прикордонний режим, режим в пунктах пропуску через 
державний кордон України або режимні правила у контрольних пунктах в’їзду - виїзду, вчинили злісну 
непокору законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця чи працівника Державної 
прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і 
державного кордону, а також іноземців та осіб без громадянства, які порушили правила перебування в 
Україні або транзитного проїзду через територію України, на строк до 3-х діб обов’язковим є: 

 

1) повідомлення письмово прокурора 
протягом 24 годин з моменту затримання; 

Відповіді: 1) повідомлення письмово прокурора протягом 24 годин з моменту затримання  1) повідомлення письмово прокурора 
протягом 24 годин з моменту затримання; 

Відповіді: 
Пояснення: 

2) повідомлення усно прокурора протягом 24 
годин з моменту затримання 

Правильна 
відповідь: 

1) повідомлення письмово прокурора протягом 
24 годин з моменту затримання; 

3) повідомлення усно прокурора протягом 12 
годин з моменту затримання 

4) повідомлення усно прокурора протягом 3 
годин з моменту затримання 
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 Відповідно до ч. 2 ст. 263 КУпАП осіб, які 
незаконно перетнули або зробили спробу 
незаконно  
перетнути державний кордон України, 
порушили порядок в’їзду на тимчасово 
окуповану територію України та виїзду з неї, 
порушили прикордонний режим, режим в 
пунктах пропуску через державний кордон 
України або режимні правила у контрольних 
пунктах в’їзду -  
виїзду, вчинили злісну непокору законному 
розпорядженню або вимозі 
військовослужбовця чи працівника 
Державної прикордонної служби України 
або члена громадського формування з 
охорони громадського порядку і державного 
кордону, а також іноземців та осіб без 
громадянства, які порушили правила 
перебування в Україні або транзитного 
проїзду через територію України, може бути 
затримано на строк до трьох годин для 
складення протоколу, а в необхідних 
випадках для встановлення особи і 
з’ясування обставин правопорушення - до 
трьох діб з повідомленням про цеписьмово 
прокурора протягом двадцяти чотирьох 
годин з моменту затримання. 

Питання: 
Хто з наведених органів або осіб здійснює нагляд за додержанням законів при застосуванні заходів впливу за 
адміністративні правопорушення шляхом реалізації повноважень щодо нагляду за додержанням законів 
при застосуванні заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян: 

Питання: 
Відповіді: 

Хто з наведених органів або осіб здійснює нагляд за додержанням законів при застосуванні заходів впливу за 
адміністративні правопорушення шляхом реалізації повноважень щодо нагляду за додержанням законів 
при застосуванні заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян: 
1) Прокурор 

 1) Прокурор 

 
1) Прокурор 

Відповіді: 
Пояснення: 

2) Уповноважений з прав людини 

Правильна 
відповідь: 

1) Прокурор 

3) Президент України 

4) Орган досудового слідства 

 Відповідно до ч. 5 ст. 7 КУпАП прокурор 
здійснює нагляд за додержанням законів при 
застосуванні заходів впливу за 
адміністративні правопорушення шляхом 
реалізації повноважень щодо нагляду за 
додержанням законів при застосуванні 
заходів примусового характеру, пов’язаних з 
обмеженням особистої свободи громадян. 

Пояснення: 
Питання: 

 Відповідно до ч. 5 ст. 7 КУпАП прокурор здійснює нагляд за додержанням законів при застосуванні заходів 
впливу за адміністративні правопорушення шляхом реалізації повноважень щодо нагляду за додержанням 
законів при застосуванні заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. 
 За скоєння дисциплінарного проступку до прокурора можна застосувати таке стягнення: 

 
 4) звільнення 

Питання: 
Хто серед перелічених осіб може бути суб’єктом правопорушень у порушенні обмежень щодо сумісництва та 
суміщення з іншими видами діяльності: 

  4) звільнення 

Відповіді: 
Відповіді: 
Пояснення: 

1) посадові та службові особи органів 
прокуратури 

 
Правильна 
відповідь: 1)посадові та службові особи органів 

прокуратури 
 

2) депутати місцевих рад 

3) народні засідателі і присяжні 

4) члени Вищої ради юстиції, що працюють 
не на постійній основі 
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Питання: 

 Відповідно до примітки до ст. 172-4 КУпАП, суб'єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1 
частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", за винятком депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній 
раді на постійній основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній 
основі), народних засідателів і присяжних. Згідно до п. е ст. 3 З.У. «Про запобігання корупції», суб’єктами 
корупційних правопорушень є посадові та службові особи органів прокуратури та ін.  

 
1)посадові та службові особи органів 
прокуратури 

Питання: 
 Хто серед перелічених осіб може бути суб’єктом правопорушень , що пов’язані із незаконним 
використанням інформації, що стала відома їм у зв’язку з виконанням службових повноважень: 

 
1)посадові та службові особи органів 
прокуратури 

Відповіді: 
Відповіді: 
Пояснення: 

1) посадові та службові особи органів 
прокуратури 

 
Правильна 
відповідь: 

1)посадові та службові особи органів 
прокуратури; 
 

2) посадові особи юридичної особи 
приватного права, які не уповноваженні на 
виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування 

3) члени громадських організацій 

4) члени асоціації правників 

Питання: 

 Відповідно до примітки до ст. 172-8 КУпАП, суб'єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1 
частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції". Згідно до п. е ст. 3 суб’єктами корупційних 
правопорушень є посадові та службові особи органів прокуратури та ін. 

 
1)посадові та службові особи органів 
прокуратури; 

Питання:  Справи про притягнення до адміністративної відповідальності неповнолітніх розглядаються:  
1)посадові та службові особи органів 
прокуратури; 

Відповіді: 
Відповіді: 
Пояснення: 

1) Прокурором  
Правильна 
відповідь: 

 2) Судом 
 2) Судом 
 2) Судом 

2) Судом 

3) Органами внутрішніх справ 

4) Органами опіки та піклування 

Питання: 

 Відповідно до ч. 1 ст. 221 КУпАП судді районних,районниху місті,міських чи міськрайонних  
судіврозглядаютьсправипроадміністративні правопорушення, вчинені особами віком від шістнадцяти до 
вісімнадцяти років. 
  

  2) Судом 

Питання:  Назвіть серед перелічених осіб, суб’єктів адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією:   2) Судом 

Відповіді: 
Відповіді: 
Пояснення: 

1)посадові та службові особи органів 
прокуратури 

 
Правильна 
відповідь: 

1) посадові та службові особи органів 
прокуратури 
 

2) неповнолітні 

3) члени громадських організацій 

4) особи віком від 16 до 18 років 

Питання: 

 Відповідно до ч. 2. ст. 15 КУпАП інші, крім зазначених у частині першій цієї статті, особи, на яких поширюється 
дія дисциплінарних статутів або спеціальних положень про дисципліну, у випадках, прямо передбачених ними, 
несуть за вчинення адміністративних правопорушень дисциплінарну відповідальність, а в інших випадках - 
адміністративну відповідальність на загальних підставах. Якщо дані особи, вчиняють адміністративні корупційні 
правопорушення то на них накладаються стягнення передбачені главою 13-А, лише в тих правопорушення, де 
посадові та службові особи органів прокуратури можуть бути суб’єктами, і тому можуть бути притягнуті до 
адміністративної відповідальності. 

 
1) посадові та службові особи органів 
прокуратури 

Питання: 
 Який строк передбачено законодавцем для надіслання протоколу про вчинення адміністративного 
правопорушення, пов’язаного з корупцією посадовою та службовою особою органів прокуратури:  

 
1) посадові та службові особи органів 
прокуратури 

Відповіді: 
Відповіді: 
Пояснення: 

1) триденний строк  
Правильна 
відповідь: 

1) триденний строк 
1) триденний строк 
1) триденний строк 

2) такий строк не визначено 

3) п’ятиденний строк 

4) протягом місяця 

Питання: 

 Відповідно до ч. 2 ст. 257 КУпАП протокол провчиненняадміністративногокорупційного правопорушення разом 
з іншимиматеріаламиутриденнийстрокз моментуйогоскладення надсилається до місцевого загального суду за 
місцем вчинення корупційного правопорушення.  

 1) триденний строк 

Питання: 

 Хто серед перелічених осіб може бути суб’єктом правопорушень за порушення встановлених законом 
обмежень щодо входження до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, 
що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями 
(частками, паями), що належать державі, та представляє інтереси держави в раді товариства (спостережній 
раді), ревізійній комісії господарського товариства): 

 1) триденний строк 

Відповіді: 
Відповіді: 
Пояснення: 

1) посадові та службові особи органів 
прокуратури 

 
Правильна 
відповідь: 1)посадові та службові особи органів 

прокуратури 
 

2) посадові особи юридичної особи 
приватного права, які не уповноважені на 
виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування 
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3) члени громадських організацій 

4) члени асоціації правників 

Питання: 

Відповідно до примітки до ст. 172-4 КУпАП, суб'єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1 
частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", за винятком депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній 
раді на постійній основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній 
основі), народних засідателів і присяжних. Згідно до п. е ст. 3 З.У. «Про запобігання корупції», суб’єктами 
корупційних правопорушень є посадові та службові особи органів прокуратури та ін. 

 
1)посадові та службові особи органів 
прокуратури 

Питання: 
 Якщо в результаті вчинення адміністративного правопорушення заподіяно майнову шкоду, то під час 
розгляду справи вирішити питання про відшкодування винним шкоди незалежно від її розміру мають 
право: 

 
1)посадові та службові особи органів 
прокуратури 

Відповіді: 
Відповіді: 
Пояснення: 

1) Прокурор  
Правильна 
відповідь: 

 2) Судді районних, районних у місті, міських 
чи міськрайонних судів 
 2) Судді районних, районних у місті, міських 
чи міськрайонних судів 
 2) Судді районних, районних у місті, міських 
чи міськрайонних судів 

2) Судді районних, районних у місті, міських 
чи міськрайонних судів 

3) Органи внутрішніх справ 

4) Виконавчі комітети сільських, селищних, 
міських рад 

Питання: 

 Відповідно до ст. 40 КУпАП якщо у результаті вчинення адміністративного правопорушення заподіяно майнову 
шкоду громадянинові, підприємству, установі або організації, то адміністративна комісія, виконавчий орган 
сільської, селищної, міської ради під час вирішення питання про накладення стягнення за адміністративне 
правопорушення має право одночасно вирішити питання про відшкодування винним майнової шкоди, якщо її 
сума не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а суддя районного, районного у місті, 
міського чи міськрайонного суду - незалежно від розміру шкоди, крім випадків, передбачених частиною другою 
цієї статті. 

 
 2) Судді районних, районних у місті, міських 
чи міськрайонних судів 

Питання: 
У який строк необхідно повідомити письмово прокурора у разі адміністративного затримання особи 
відповідно до статті 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення: 

 
 2) Судді районних, районних у місті, міських 
чи міськрайонних судів 

 
Відповіді: 

1) двадцяти чотирьох годин з моменту 
затримання 

 
 

 1) двадцяти чотирьох годин з моменту 
затримання 
  

2) дванадцяти годин з моменту затримання 

3) двадцяти чотирьох годин з моменту 
складення протоколу про адміністративне 
правопорушення 

4) дванадцяти годин з моменту складення 
протоколу про адміністративне 
правопорушення 

Пояснення: 

Відповідно до ч. 3 ст. 263 КУпАП осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, 

може бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для 

встановлення особи, проведення медичного огляду, з'ясування обставин придбання вилученихнаркотичних 

засобів і психотропних речовин та їх дослідження - до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора 

протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання. 

 

 
 1) двадцяти чотирьох годин з моменту 
затримання 
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