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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

Загальний обсяг 

дисципліни,  

кредити ЄКТС / години 

4 кредити / 120 годин 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (20 год.), семінарські (20 год.), самостійна 

робота (80 год.) 

Заочна форма: лекції (6 год.), семінарські (4 год.), самостійна 

робота (110 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Дотримання академічної доброчесності 

здобувачами освіти передбачає самостійне виконання навчальних 

завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів 

навчання.  

Очікується, що здобувачі вищої освіти  будуть дотримуватися 

принципів академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її 

порушення, що визначається нормативними документами 

Університету, зокрема Кодексу академічної доброчесності, Етичного 

кодексу, і т.д.  

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 

бути притягнені до такої академічної відповідальності. 

Відвідування занять.  Відвідування занять є обов’язковим. 

Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати 

заняття.  Якщо студент відсутній з поважної причини, він/вона 

презентує виконані завдання під час консультації викладача, згідно 

графіку. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися 

термінів виконання усіх видів робіт, які передбачені навчальною 

дисципліною. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, навчання 

за кордоном за програмами обміну студентів, пандемія) навчання 

може відбуватись у дистанційному режимі, за умови письмового 

розпорядження із керівником факультету чи ЗВО. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Освіта майбутніх 

фахівців в галузі права має базуватись не тільки на оволодінні 

основними аспектами професійної діяльності, а й бути 

зорієнтованою на креативно-практичну професійну діяльність, 

основою якої є креативна компетентність майбутнього фахівця.  

Креативна ініціатива за дисципліною за умови дотримання 

академічної доброчесності заслуговує на оцінення найвищім балом 
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за виконану роботу, відповідно до розподілу балів, які отримують 

здобувачі вищої освіти за дисципліною. 

Що будемо вивчати?  

 

Навчальна дисципліна спрямована на надання студентам знань щодо 

сучасної доктрини захисту прав людини у різноманітних сферах 

діяльності. Вивчення навчальної дисципліни сформує у студентів 

загальне уявлення про права людини, групи прав людини (соціальні, 

економічні, політичні, цивільні та економічні права тощо), а також 

особливості реалізації та захисту прав людини у різних сферах 

діяльності. Окрема увага приділяється основоположним правам 

людини (право на життя, здоров’я, право на приватність, право на 

інформацію, безпеку тощо). Предмет вивчення також спрямований 

на міжнародно-правові відносини в рамках європейських 

міжнародних організацій щодо захисту та забезпечення прав 

людини. Предметом дослідження є міжнародні документи, що 

визначають правові основи діяльності європейських міжнародних 

організацій у загальноєвропейській системі захисту прав людини, і 

роль кожної з них у цій системі, а також основні механізми захисту 

прав і свобод людини та напрями міжнародно-правового 

співробітництва РЄ, ЄС та ООН щодо захисту і забезпечення прав 

людини.  

Чому це треба вивчати?  Метою навчальної дисципліни є формування уявлення студентів про 

права людини у сучасному світі та основні групи прав людини; 

забезпечити розуміння студентами особливостей реалізації та 

захисту прав людини у різних сферах діяльності; забезпечити 

усвідомлення студентами реалізації та захисту основоположних прав 

людини та основних наслідків порушення прав людини.  

Яких результатів можна 

досягнути?  

Застосовувати на практиці, узагальнювати і аналізувати нормативно-

правовий матеріал законодавства, що регулює різні аспекти 

реалізації та захисту прав і свобод людини та громадянина. 

Орієнтуватися в змінах та доповненнях до законодавства у цій сфері. 

розуміти напрям реформування правозахисних інституцій приймати 

виважені рішення у відповідності до законодавства проводити 

науково-правові дослідження з проблематики прав та свобод людини 

та громадянина.  

Аналізувати та узагальнювати судову практику, у т. ч. Акти 

Конституційного Суду України, практику ЄСПЛ та використовувати 

відповідні результати для обґрунтування правової позиції, 

формування правових висновків. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 
демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  
Здатність забезпечувати верховенство права, права 
особистості, інтереси суспільства, держави та міжнародного 

співтовариства в межах виконання своїх посадових обов’язків. 
Здатність розуміти значення інформації в сучасному 
суспільстві, відповідально ставитися до питань інформаційної 

безпеки. 
Зміст дисципліни Історичні передумови сучасної концепції забезпечення прав і 

свобод людини. 

Основи загальної теорії прав і свобод людини і громадянина. 




