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Назва освітньої компоненти 3.3. Науково-дослідний практикум з 

адміністративного права 

Викладач (і) Правоторова (Єщук) Ольга Михайлівна 

Посилання на сайт http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=2423 

Контактний тел.. +380663903165 

E-mail викладача: eschyk-o@ukr.net 

Графік консультацій За визначеним часом та попередніми домовленостями 

468 аудиторія (2-й корпус ХДУ) та в телефонному, 

Vіber-режимі 
 

1. Анотація до курсу. Змістовний аспект курсу засвоєнням фундаментальних положень 

адміністративного права, які становлять одну із основ фахової підготовки дослідника-юриста. 

Високий рівень знань з адміністративного права та практичні навички його застосування є 

обов’язковим для більшості фахівців у галузі права та правильного розуміння його 

функціонування. Курс присвячений правовій регламентації та порядку реалізації принципів 

адміністративного права, історії розвитку адміністративного права, його догм, проблематиці 

адміністративної відповідальності, особливостям деліктів в адміністративному праві, 

проблематиці суб’єктів публічної адміністрації, різноманіттю особливостей міжнародної 

співпраці в сфері адміністративного права, проблематиці адміністративного процесу тощо. 

Мета та завдання курсу. Метою даного курсу є формування теоретичних знань у галузі 

адміністративного права, а також набуття практичних навичок щодо правильного 

застосування адміністративно процесуального законодавства набуття аспірантами необхідних 

знань у галузі адміністративного права України, дослідження основних теоретико-правових 

проблем адміністративного права, а також отримання практичних навичок реалізації положень 

адміністративного законодавства; формування навичок із самостійної роботи; сприяння 

формуванню правничого світогляду, правосвідомості, правової культури та правничого 

мислення. 

 

2. Програмні компетентності та результати навчання 

Загальні 

ЗК-3. Знання та розуміння предметної області професії. 
ЗК-4. Навички ділового спілкування державною й іноземними мовами на високому 

професійному рівні, знання та розуміння наукової та професійної термінології.  

ЗК-6. Здатність кваліфіковано проводити наукові дослідження. 

Фахові 

ФК 1. Здатність формулювати наукову проблему, робочі гіпотези досліджуваної 

проблеми. 

ФК 2. Здатність збирати, опрацьовувати та аналізувати різні джерела, у т.ч. і правові. 

ФК 3. Здатність застосовувати правові акти у різних сферах юридичної діяльності. 

ФК 4. Здатність формулювання мети, завдань власного наукового дослідження та 

обґрунтовувати юридичні висновки, пропозиції, рекомендації. 

ФК 5. Здатність здійснювати розробку проектів нормативно-правових актів та актів 

тлумачення права, надавати рекомендації щодо їх удосконалення. 

ФК 6. Здатність до написання наукового дослідження правових проблем, статті у фахове 

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=2423
mailto:eschyk-o@ukr.net


видання України або закордонне. 

ФК 7. Здатність презентувати результати дослідження в науковому і ненауковому 

контекстах у формі наукових семінарів, зустрічей, громадських ініціатив. 

ФК 8. Здатність у межах обраної спеціалізації до комплексного аналізу щодо теоретичних 

основ складових елементів права, їх правової природи, методології, принципів, структури, 

форми реалізації. 

ФК 9. Здатність аналізувати та прогнозувати розвиток окремих елементів системи права у 

межах юридичного процесу обраної спеціалізації з урахуванням норм національного та 

міжнародного законодавства. 

ФК 10. Поглибленні знання про практичні аспекти правової роботи окремих складових 

елементів системи права у національній та зарубіжній юридичній практиці. 

ФК 11. Можливості набуття навичок Soft skils. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 2. Вміння планування та формування методики проведення власного наукового 

дослідження для отримання якісно нових знань, компетентного вирішення професійних 

питань усіх етапів і складових процесу наукового дослідження. 

ПРН 3. Знання особливостей науково-правового пізнання порівняно з пізнанням в інших 

науках – природничих і соціальних та вміння використовувати здобутки різних типів шкіл і 

напрямів. 

ПРН 08. Демонструвати здатність до подальших наукових досліджень з високим рівнем 

автономності. 

ПРН 9. Демонструвати здатність організовувати освітній процес і викладання юридичних 

дисциплін відповідно до завдань та принципів сучасних закладів вищої освіти, вимог до його 

наукового, навчально-методичного та нормативного забезпечення, організовувати 

різноманітні форми навчальних занять, діагностики, контролю та оцінки ефективності 

навчальної діяльності. 

ПРН. 10. Має навички застосовувати інформаційні технології для обробки, аналізу та 

представлення результатів досліджень. 

ПРН 11. Демонструє здатність до саморозвитку і самоорганізації евристичної та наукової 

роботи, критичної самоперевірки повноти та відповідності матеріалів дослідження 

встановленими законодавством України вимогам. 

ПРН. 12. Глибоко розуміти загальні принципи та методи гуманітарних наук, а також 

методологію наукових досліджень, застосовувати їх у власних дослідженнях.  
 

3. Обсяг курсу на поточний навчальний рік 
 
 

Кількість 

кредитів/годин 

Лекції 

(год.) 

Практичні 

заняття (год.) 

Самостійна 

робота (год.) 

Форма 

контролю 

5 кр./ 150 год. 26 24 100 Екзамен 

 

4. Ознаки курсу 

Рік викладання Семестр Спеціальність 
Курс (рік 

навчання) 

Обов’язкова 

/вибіркова 

2022/2023 III - IV 081 Право II вибіркова 

 

5. Технічне й програмне забезпечення/обладнання 

Технічне обладнання освітнього процесу є достатнім для проведення аудиторних занять 

згідно з програмою. У розпорядженні науково-педагогічних працівників навчальні аудиторії, 



обладнані технічними демонстраційними засобами наочності (проектори, екрани, телевізори), що 

дозволяють використовувати інтерактивні та мультимедійні засоби навчання. 

Спеціально обладнані коворкінг-центр, читальна зала, наукова бібліотека. На території 

університету є точки бездротового доступу до мережі Інтернет. 

Для забезпечення навчального процесу у віддаленому режимі використовується 

Херсонський віртуальний університет, корпоративна пошта, навчально-методичні комплекси 

дисциплін. 

Освітній процес забезпечено навчальною, методичною та науковою літературою на 

паперових та електронних носіях. 

6. Політика курсу 

Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання. Пропущені заняття (як з 

поважних, так і неповажних причин), мають бути відпрацьовані в день консультації особисто. 

Самостійна робота здобувача передбачає теоретичне опрацювання питань, передбачених 

силабусом та програмою освітньої компоненти, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були  

розглянуті коротко, їх поглиблену проробку за рекомендованою літературою, а також виконання 

завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу. 

Самостійні та індивідуальні роботи подані із порушенням термінів виконання (без 

поважних причин), виконані не в повному обсязі або з ознаками академічної не доброчесності 

можуть бути оцінені на нижчу оцінку, або незадовільно. 

Дотримання принципів академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин 

здобувачами ОНП «Правознавство» є обов'язковим та передбачає: дотримання норм чинного 

законодавства; покликання на джерела інформації в разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей надання достовірної інформації про методики й результати досліджень, джерела 

використаної інформації; самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця 

вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); об’єктивне 

оцінювання результатів навчання; контроль за дотриманням академічної доброчесності 

учасниками освітнього процесу. 

Недотримання академічної доброчесності стане причиною стягнень, за що можуть 

відніматися бали або перескладання форми контролю. 

При організації освітнього процесу в Херсонському державному університеті здобувачі та 

науково-педагогічні працівники діють відповідно до: 

- Положення про організацію самостійної роботи студентів від 02.07.2016 №428-Д. 

- Положення про організацію освітнього процесу в Херсонському державному 

університету від 02.09.2020 №789-Д. 

- Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Херсонському 

державному університеті від 07.09.2020 № 803-Д. 

- Порядок виявлення та запобігання академічного плагіату в науково-дослідній та 

навчальній діяльності здобувачів вищої освіти в Херсонському державному університеті від 

04.09.2020 №800-Д; 

- Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти ХДУ від 07.09.2020 

№803-Д; 

- Порядок оскарження процедури проведення та результатів оцінювання контрольних 

заходів у Херсонському державному університеті від 07.09.2020 № 802-Д 

- Порядок ХДУ про визнання результатів неформальної та інформальної освіти від 

04.03.2020 № 247-Д тощо. 

- Нормативні акти знаходяться в публічному доступі. 
- Відділу забезпечення якості освіти: 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/QAssurance.aspx 

- Навчально-методичного відділу: 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx 
Здобувачі   вищої освіти мають бути зареєстровані на платформі KSU Online 

(http://ksuonline.kspu.edu/) 

  

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/QAssurance.aspx
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http://ksuonline.kspu.edu/


7. Схема курсу 

Тиждень 

дата 

години 

Тема, план, кількість годин 

(аудиторної та самостійної) 

Форма 

навчального 

заняття 

Список 

реком. 

джерел 

Завдання Max 

к-сть 

балів 

Концептуальні основи побудови сучасного 
адміністративного права та процесу 

Згідно 
розкладу 

занять 

http://ww 

w.kspu.ed 

u/forstude 

nt/shedule 
.aspx 

Тема 1 

Підстави, цілі і завдання трансформації 

адміністративного права. Історія 

розвитку адміністративного права 

Лекція згідно 
з рекомендо- 

ваним 

списком 

Опрацюва лекційний 

матеріал, підготуватися до 

семінарського заняття 

Підготувати інформаційне 

повідомлення за темою 

4 
(2год) 

 

Самостійна 
робота 
(6 год) 

Тема 2 

Принципи побудови сучасного 

адміністративного права та процесу. Їх 

основні особливості. 

Лекція 
(2 год) 
Семінар 
(2 год.) 

Самостійна 
робота (8 год) 

згідно з ре- 
комендован 
им списком 

Практичне завдання: 
Скласти таблицю 
"Класифікафія принципів 
адміністративного процесу 
та права" 
http://ksuonline.kspu.edu/cour 
se/view.php?id=2423 

4 

Тема 3 

Суб’єкти адміністративного права: 

трансформація дефініції та подвійна 
природа. 

Лекція 
(2 год.) 

Семінар (2 год) 
Самостійна 
робота (8 год) 

Згідно з 

рекомендова- 
ним списком 

Вирішення практичних 
задач. 

1. Підготувати презентацію 

за темою семінарського 

заняття. 

2. Послуговуючись сайтом 

Єдиного державного реєстру 

судових рішень 

(https://reyestr.court.gov.ua/), 

знайдіть та проаналізуйте 

(5-7 рішень) пов’язаних з 
темою. 

4 

Згідно з 

розкладом 

занять 

http://www. 

kspu.edu/fo 

rstudent/she 

dule. aspx 

Тема 4: 

Сучасний стан праворозуміння та 

адміністративно процесуальна політика 
та адміністративне законодавство, як 

основні чинники формування концепту 

сучасного адміністративного права та 

процесу 

Лекція 
(2 год.) 

Семінар 

(2 год) 

Згідно з ре- 

комендован 
им списком 

Опрацювати лекційний 
матеріал, підготуватися до 

семінарського заняття 

 

Практичне завдання: 
Проаналізувати КАСУ та 
КУпАП визначити 

норми які формують основу 
адміністративного права 
процесу. 
Розглянути структуру та 
особливості адміністративно- 
правових норм. 

4 

Самостійна робота 
(10 год) 

Тема 5: 

Джерела адміністративного права. 

Лекція 
(2 год) 

Семінар 
(2 год.) 

Самостійна 

робота 

(8 год.) 

Згідно з 

рекомендова 
ним списком 

Практичні завдання: 
Проаналізуйте норми чинного 
КУпАП України та заповніть 
таблицю, щодо видів 
процесуальних  актів,  які 
передбачені адміністративно- 
процесуальним законодавство 
м та порядку їх прийняття. 
Вирішення практичних задач. 
Дослідити та законспектувати 
особливості дослідження 
речових доказів, документів, 
європейські джерела. 

4 

http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://www.kspu.edu/FORSTUDENT/SHEDULE.ASPX
http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=2423
http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=2423
https://reyestr.court.gov.ua/
http://www/


Згідно 
розкладу 

занять 

http://www. 

kspu.edu/fo 

rstudent/she 

dule. aspx 

Тема 6: 

Приватна особа як суб’єкт 

адміністративного права. 

Лекція 
(2 год.) 
Семінар 
(2 год) 
Самостійна 
робота 
(6 год) 

Згідно з 
рекоменд 
о-ваним 
списком 

Практичні завдання: 
Проаналізуйте норми 
чинного України 
Вирішення практичних 

задач та тестів. 

4 

Згідно з 

розкладом 

занять 
http://www.ks 
pu.edu/forstud 
ent/shedule. 

aspx 

Тема 7 
Концептуальні засади інституту 
адміністративної відповідальності. 

Лекція 
(2 год) 

Семінар 

(2год) 

Самостійна 

робота (6год) 

Згідно з 

рекомендо 

ваним 

списком 

Опрацювати лекційний 

матеріал, підготуватися до 
семінарського заняття. 

Вирішити задачі. 

4 

Тема 8 

Концептуальні основи адміністративно 

правових норм. Особливості 

матеріальних та процесуальних норм. 

Лекція (2 год) 
Семінар (2год) 

Самостійна робота 

(8 год) 

 Вирішити задачі. 
Проаналізувати КУпАП 
визначити всі норми які 

регулюють санітарно-епідемічні 
норми. 

2 

 Всього за 1 модуль: 90 год., з них лекційних – 16 год., семінарських – 14 год., самостійна 
робота – 60 год. 

  

Згідно з 

розкладом 

занять 

http://www.ks 

pu.edu/forstu 

dent/shedule. 
aspx 

Тема 9: 
Інструменти публічного 
адміністрування. 

Лекція 
(2 год.) 

Семінар 

(2 год.) 
Самостійна 

робота 

(4 год.) 

Згідно з 

рекомендо 

ваним 

списком 

Практичні завдання: 
1. Проаналізуйте форми 
публічного адміністрування. 
2. Складіть зразок апеляційної 
скарги. 3. Послуговуючись сайтом 
Єдиного державного реєстру 

судових рішень 
(https://reyestr.court.gov.ua/), 
проаналізуйте тривалість розгляду 
адміністративних  справ  (за 
обраною вами   категорією 
адміністративного кримінального 
правопорушення) від розгляду в 
суді першої  інстанції  до 

винесення  рішення суду 
касаційної інстанції. 

2 

Згідно 

розкладу 

занять 

http://ww 

w.kspu.ed 

u/forstude 

nt/shedule. 
aspx 

Тема 10: 

Адміністративні послуги. 

Лекція 
(2 год.) 
Семінар 

(2 год.) 

 

Самостійна 

робота 
(6 год.) 

Згідно з 

рекомендо 

ваним 

списком 

Опрацювати лекційний 
матеріал, підготуватися до 
семінарського заняття 
підготуйте автореферат, 
аналітичну інформацію. 
Зробити аналітичну таблицю 
порівняння адміністративних 
послуг. Розкрити сервісну 
функцію Національної 
поліції. 

2 

Згідно Тема 11: 
Захист приватної особи у сфері 
публічного адміністрування. 

. 

Лекція Згідно з Опрацювати лекційний 2 

розкладу 

занять 
http://ww 

(2 год.) 
Самостійна 

робота 

рекомендо 
ваним 
списком 

матеріал. 
Самостійна робота: 
Проаналізувати та 

 

w.kspu.ed (10 год.)  законспектувати  

u/forstude   проблематику медіації як  

nt/shedule.   засобу вирішення   спорів   в  

aspx   сучасному адміністративному 
праві. 

 

Згідно 
розкладу 

занять 

Тема 12: 

Особливості службового права. 

Лекція 
(2 год) 

Самостійна 
робота (2 год) 

Згідно з 
рекомендо 

ваним 

Опрацювати лекційний 
матеріал. Проаналізувати 
визначення посадової та 

2 

http://ww 
w.kspu.ed 

 списком службової особи.  

u/forstude     

nt/shedule.     

aspx     
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Згідно 

розкладу 

занять 

http://ww 

w.kspu.ed 

u/forstude 
nt/shedule. 

aspx 

Тема 13: 

Запобігання корупційним 

проявам у публічній службі. 

Семінар 
(4 год.) 

Самостійна 
робота 

(2 год.) 

Згідно з 

рекомендо 

ваним 

списком 

Опрацювати лекційний 
матеріал. Зробити конспект. 
Написання рефератів, 
доповідей, підготовка 
презентацій за темою. 

2 

Згідно 
розкладу 

занять 

http://ww 

w.kspu.ed 

u/forstude 

nt/shedule. 

Тема 14: 

Адміністративно-деліктне право. 

Семінар 
(2 год) 

Самостійна 
робота 

(8 год) 

Згідно з 

рекомендо 

ваним 

списком 

Законспектувати основні 
положення теми. 

Написання рефератів, 

доповідей, підготовка 

презентацій за темою 

2 

aspx      

Згідно Тема 15: Лекція 
(2 год.) 

Самостійна 
робота 

(8 год.) 

Згідно з 
рекомендо 

ваним 
списком 

Законспектувати основні 2 
розкладу Взаємодія адміністративного права положення теми.  

занять України та європейського   

http://ww адміністративного права.   

w.kspu.ed Прогресивні аспекти європейського   

u/forstude 
nt/shedule. 

адміністративного права та процесу.   

aspx    

 Всього за 2 модуль: 60 год., з них лекційних – 10 год., семінарських – 10 год., самостійна 

робота – 40 год. 
  Екзамен  Питання, які виносяться на 

екзамен за посиланням: 
40 

балів 

 
 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ: 
 

1. Законспектуйте, будь ласка: 

 

1. Поняття та класифікація елементів адміністративно-правого регулювання. 

2. Порівняльна характеристика понять: адміністративно-правова охорона, адміністративно-правове регулювання. 

3. Адміністративно-правові режими. 

4. Адміністративні процедури. 

5. Адміністративні послуги. 

6. Ефективність адміністративно-правового регулювання. 

7. Особливості адміністративно-правового регулювання в окремих сферах. 

1. Державне управління, адміністративно-правове регулювання та адміністрування: порівняльний аналіз. 

2. Реформування інституту надання адміністративних послуг. 

3. Особливості тлумачення норм адміністративного права суб’єктами публічної адміністрації. 

 

2 Дати визначення (письмово в конспекті): 

 
1. Адміністративно-правове регулювання. 

2. Засоби адміністративно-правового регулювання. 

3. Типи адміністративно-правового регулювання. 

4. Адміністративно-правовий захист (адміністративно-правова охорона в найвищому розумінні). 

5. Адміністративно-правова охорона у вузькому розмінні. 

6. Адміністративно-правова охорона у широкому розумінні. 

7. Механізм адміністративно-правового регулювання. 

8. Адміністративно-правовий режим. 

9. Тлумачення норм адміністративного права. 
10. Адміністративна процедура 

11. Адміністративний розсуд. 

12. Ефективність адміністративно-правого регулювання. 
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3. Виконайте, будь-ласка, в зошитах тести-тренінги: 

1. Адміністративно-правовому регулюванню відповідають такі види суспільних відносин: 

а) відносини між фізичними або юридичними особами, які звернулись до суб’єкта публічної адміністрації з вимогою забезпечити 

їх публічні, свободи та законні інтереси, в цьому разі суб’єкт публічної адміністрації діяти владно щодо об’єкта управління не 

може, бо є зобов’язальним перед ним; 
б) відносини між суб’єктом публічної адміністрації та фізичними й юридичними особами, які порушують права свободи третіх 

осіб, публічний інтерес суспільства та держави. Тут виникають класичні адміністративно-правові відносини: суб’єкт публічного 

управління є імперативно владним, а об’єкти зобов’язані виконувати його законні вимоги; 

в) імперативно владні відносини між вищестоящими та нижчестоящими суб’єктами публічної адміністрації, що засновані на 

праві; 
г) усі зазначені вище відносини. 

ґ) відносини між суб’єктами владних повноважень і об’єктами публічного управління. 

2. Система правового регулювання складається зі стадій: 

а) правоохоронної діяльності суб’єктів публічної адміністрації, що включає засоби адміністративного впливу до порушників 

прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб; 

б) реалізації адміністративно-правових норм, коли вони втілюються в життя, забезпечуються суб’єктивні публічні права та 

юридичні обов’язки суб’єктів адміністративного права; 
в) підзаконної адміністративної правотворчості – видання суб’єктами публічної адміністрації підзаконних адміністративно- 

правових норм щодо їх загального впливу на суспільні відносини, уточнення адміністративно-правового статусу суб’єктів 
адміністративного права, деталізації змісту адміністративно-правових відносин, форм, методів, процедур тощо; 

г) підзаконної адміністративної правотворчості, реалізації адміністратив¬но-правових норм, правоохоронної діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації; 

ґ) усіх зазначених вище стадій у сукупності. 

3. Надання учаснику адміністративно-правових відносин суб’єктивних прав уповноваження чи дозволу: 

а) це надання права суб’єкту адміністративного права на активні дії, воно виявляється в делегуванні певних дозволів 

уповноваженій особі на здійснення нею певних дій; 

б) припис суб’єкту адміністративного права виконувати певні активні дії; 

в) покладання на суб’єкта адміністративного права зобов’язання утримуватись від заборонених дій, зобов’язання пасивно 

поводитись у передбачених законом випадках; 

г) це застосування стосовно суб’єкта адміністративного права засобів заборон, зобов’язання; 

ґ) усі перераховані вище дії. 

4. Адміністративно-правова охорона в широкому розумінні складається: 
а) адміністративно-правового захисту та охорони у вузькому розумінні; 

б) адміністративно-правова охорона = охорона у вузькому розумінні + захист; 

в) із сукупності статичної та динамічної діяльності публічної адміні¬страції, що здійснюється на основі адміністративно- 

правових норм; 
г) усі зазначені вище визначення вірні. 

ґ) адміністративно-правового захисту і безпеки. 

5. Об’єктом адміністративно-правових режимів: 

а) є суспільні відносини, спрямовані на запобігання та подолання системних негативних явищ у тих сферах адміністративно- 

правового регулювання, де виникає висока імовірність чи безпосередня загроза життю, здоров’ю, честі гідності громадян, 

державному суверенітету та територіальній цілісності України; економічній та екологічній безпеці, громадського порядку та ін.; 
б) встановлена в законодавчому порядку сукупність правил діяльності публічної адміністрації та поведінки громадян і невладних 

юридичних осіб з метою недопущення, усунення чи мінімізації негативних для значної кількості осіб діянь і подій; 

в) є передбачена законодавством для суб’єктів адміністративного права система обов’язків та заборон, відповідно до яких вони 

обмежуються діяти на власний розсуд з метою захисту прав і свобод громадян, забезпечення національної безпеки країни; 

г) є здійснення режимних заходів; 
ґ) є забезпечення прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб. 

6. Професійний алгоритм тлумачення адміністративно-правових норм має забезпечити прийняття юристом «ідеального» 

юридичного рішення: 

а) законного (побудованого та теорії позитивізму); 

б) гуманного і справедливого (яке відповідає вимогам природного права); 

в) соціально обґрунтованого юридичного рішення; 

г) урахування всіх зазначених вище теорій; 

ґ) яке б чітко відповідало принципу законності. 

7. Тлумачення нормативно-правових актів складається із: 

а) текстового (юридично-лінгвістичного); 

б) системного; 

в) логічного; 

г) інших видів змістовного тлумачення; 

ґ) усіх зазначених вище видів тлумачення. 

8. Тлумачення адміністративно-правових норм здійснюється: 

а) з погляду позитивізму, коли виявляється гіпотеза, диспозиція та санкція; 

б) відповідно до теорії природного права, коли з’ясовуються чи характеризуються адміністративно-правова норма такими 

рисами, як гуманність і справедливість; 

в) через соціологічний підхід, що має дати відповідь на питання: чи буде вона реально відповідати існуючим суспільним 

відносинам (бути «живою»), чи підтримується вона більшістю громадян? 

г) відповідно до зазначених вище правил. 
ґ) не здійснюється, оскільки для прийняття юристом рішення досить тлумачення нормативно-правового акта. 



9. Проблема адміністративних процедур реалізації адміністративно-правових норм розглядається в юридичній літературі: 

а) як доктринальні положення, відповідно до яких здійснюється адаптація вітчизняного законодавства до вимог системи права 

Європейського Союзу; 

б) як систему розрізнених процедур, що знайшли формальне вираження в численних чинних нормативно-правових актах; 

в) як систематизовані положення, сформовані в проекті Адміністративно-процедурного кодексу України; 

г) у відповідності до вище зазначеного трьох аспектного розуміння; 

ґ) не розглядається. 

10. До тенденцій розуміння адміністративного розсуду належать положення: 
а) це гнучкий та оперативний механізм впливу на прийняття рішення в адміністративній процедурі; 

б) адміністративний розсуд – це право адміністрації на свободу можливої дії, що регламентується принципами, є абстрактною, 

неформалізованою формою впливу на реалізацію адміністративної процедури; 

в) доцільність застосування того чи іншого варіанту залежить від умов конкретної ситуації; 

г) використання вказаного поняття обмежується альтернативами, що визначені законом; 
ґ) усі зазначені вище положення. 

 

9. Система оцінювання та вимоги 

Оцінка відповідає рівню сформованості загальних і фахових компетентностей та отриманих 

програмних результатів навчання здобувача освіти та визначається шкалою ЄКТС та національною 

системою оцінювання. 

Шкала оцінювання у ХДУ за ЄКТС 

 

Сума балів /Local grade 
 

Оцінка ЄКТС 
Оцінка за національною 

шкалою/National grade 

90 – 100 А Excellent Відмінно 

82-89 В 
Good Добре 

74-81 С 

64-73 D 
Satisfactory Задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX  
Fail 

Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

1-34 F 
Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі, за результатами опанування освітньої компоненти 

«Науково-дослідний практикум з адміністративного права» 

№ Види навчальної діяльності (робіт) модуль Сума балів 

Обов’язкові види навчальної діяльності (робіт) 

1. Аудиторна робота (заняття у дистанційному 

режимі) 

  

- усне опитування 50 50 

Самостійна (письмова) робота 5 5 

Виконання практичних завдань та презентацій 5 5 

Поточне оцінювання (разом) 60 60 

Підсумковий контроль 40 40 

2. Разом балів 100 100 

Вибіркові види діяльності (робіт) 

1. - участь у наукових, науково-практичних 

конференціях, олімпіадах; 

- підготовка наукової статті, наукової роботи на 

конкурс; 

- тощо 

Максимально 10 Максимально 10 
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