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Опис дисципліни 
 

«Адміністративно-правові засоби захисту прав людини» є дисципліною, яка 
сприяє професійній підготовці фахівців у сфері права. Під час вивчення зазначеної 
дисципліни здобувачі кваліфікації доктор філософії набувають здатність 
демонструвати знання базових засад, сучасного стану, тенденцій розвитку наукових 
досягнень у сфері адміністративного права, зокрема, щодо діяльності суб’єктів 
владних повноважень, спрямованої на захист прав людини.  

Після завершення вивчення дисципліни «Адміністративно-правові засоби захисту 
прав людини» здобувачі можуть ґрунтовно аналізувати та застосовувати 
концептуальні моделі, наукові доробки вітчизняних та зарубіжних вчених-
адміністративістів, теорії у сфері адміністративних процедур. 
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Структура курсу 
 
 

Години 
 

Тема Результати навчання Завданн
я 

4 Тема 1. Основні 
нормативно-
правові та 
теоретичні 
засади 
адміністративно-
правового 
захисту прав 
людини 

Знати основні наукові дослідження щодо 
визначення проблематики адміністративно-
правового захисту прав людини, дослідити 
поняття адміністративно-правового захисту 
прав людини 

Реферат
и, 
презента
ції 
  

4 Тема 2. 
Міжнародні 
стандарти 
управлінської 
діяльності у 
сфері захисту 
прав людини 

Аналізувати наукові дослідження у сфері 
міжнародних стандартів управлінської 
діяльності щодо захисту прав людини, 
виокремити основні напрями удосконалення 
такої в Україні 

Есе, 
Кейси 

4 Тема 3. Право 
особи на 
звернення та 
оскарження 

Знати особливості процедур щодо звернень 
громадян та вміти використовувати їх 
положення в наукових дослідженнях. 

Тести,  
поточне 
опитуван
ня, 
кейси 

4 Тема 4. 
Діяльність 
суб’єктів 
публічної влади 
щодо розгляду 
звернень 
громадян 

З’ясувати порядок, процедуру розгляду заяв, 
скарг, петицій громадян, окреслити шляхи 
удосконалення діяльності держави, аби 
ефективно і своєчасно забезпечувати і 
гарантувати права людини 

Робота в 
малих 
групах, 
Кейси 

4 Тема 5. Судовий 
захист і контроль 

Дослідити основні аспекти діяльності суб’єктів 
публічної влади у суді, скеровану на захист 
прав людини, а також контроль 
адміністративного суду за захистом прав 
людини 

 Поточне 
опитуван
ня, 
Кейси 

4 Тема 6. Вміти визначати особливості представництва  
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Представництво 
інтересів особи 
прокурором в 
адміністративно
му судочинстві 

інтересів особи прокурором в 
адміністративному судочинстві з врахуванням 
норм законодавства та доктринальних 
досліджень 

Робота в 
малих 
групах, 
поточне 
опитуван
ня 

4 Тема 7. 
Діяльність 
органів 
прокуратури та 
інших 
правоохоронних 
органів у сфері 
захисту прав 
людини  

Дослідити особливості, межі, принципи 
діяльності правоохоронних органів у сфері 
захисту прав людини. Знати основні наукові 
доробки вітчизняних адміністративістів у цій 
сфері 

Презента
ція 
результа
тів 
виконанн
я 
завдань 

2 Тема 8. Умови 
належного 
забезпечення 
прав і законних 
інтересів 
громадян, що 
сприяють якісній 
діяльності 
суб’єкта 
управління 

Знати основні наукові дослідження в сфері 
удосконалення адміністративно-правового 
захисту прав людини в Україні та визначати 
основні напрямки діяльності держави щодо його 
удосконалення 

Виступи 
на 
наукових 
заходах, 
Кейси 
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Політика оцінювання 

 
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на 

наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями. 
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 
керівником курсу. 
 

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується за результатами диференційованого заліку.  

Вид оцінювання %  

Залік 100 

 

 
 

Шкала оцінювання здобувачів 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 Відмінно 

B 85-89 Добре 

C 75-84 Добре 

D 65-74 Задовільно 

E 60-64 Достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного 
складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним 
курсом 

  
 


