
Повна назва: Політика і права людини 

Статус: вибіркова  

Мета: оволодіння студентами систематизованими науковими знаннями у галузі 

політичної науки щодо проблем взаємозв’язку політики та прав людини, забезпечення, 

реалізації, охорони і захисту прав і свобод людини і громадянина на сучасному етапі 

державного будівництва,  формування правової держави та громадянського суспільства в 

Україні; формувати у студентів свідоме ставлення до суспільних процесів у державі; вчити 

вмінню адекватно оцінювати всю повноту політичних, соціально-економічних, культурних 

та інших прав і свобод людини і громадянина, здатність захищати свої права та свободи у 

повсякденному житті,  формування політичної культури, набуття навичок громадянської 

поведінки. 

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

 

«Політика і права людини» (6 кредитів ECTS, 180 год.) розроблена за модульно-

рейтинговою системою та включає в себе лекції (28 год.), групові заняття (56 год.), 

самостійну роботу (96 год.), систему контролю та обліку знань. Викладається в 1-му та 2-му 

триместрах. 

Форми вивчення дисципліни: 

лекція, семінарські заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійної роботи, 

контрольних заходів. Технічні засоби навчання використовуються під час проведення усіх 

форм занять згідно з рекомендаціями предметно-методичної комісії. 

У процесі вивчення дисципліни використовується кредитно-модульна технологія - 

студенти опановують матеріал за чотирма змістовими модулями. 

Під час проведення лекційних занять використовується проблемно-діяльнісний підхід, 

що сприяє глибокому засвоєнню знань і формуванню творчого професійного мислення у 

майбутніх фахівців. 

Семінарські заняття носять проблемно-пошуковий і практично-творчий характер, 

студенти опрацьовують теоретичні і практичні завдання, розвивають мислення, 

поглиблюють і розширюють знання, обґрунтовують власну точку зору, роблять прогнози та 

пропонують шляхи вирішення поставлених завдань.  

Виконуючи індивідуальні завдання, студенти, за допомогою викладача, розв’язують 

складні проблеми, уточнюють незрозумілі питання, обговорюють підходи практичного 

застосування отриманих знань під час професійної діяльності. 

Самостійна робота як форма організації навчального процесу, покликана забезпечити 

сприяння студенту під час самостійного вивчення ним запропонованої літератури у пошуку 

відповідей на проблемні питання курсу, виконання практичних завдань. 

Форми контролю – поточний, модульний, підсумковий семестровий.  

Поточний контроль ґрунтується на системі оцінки успішності студентів і проводиться 

на семінарських заняттях: опитування, доповіді, контрольні роботи, тестування.  

Модульний контроль за планом. 

Підсумковий контроль – іспитє. 

 
Структура навчальної дисципліни: 

 

Розділ 1. Основи загальної теорії прав людини і громадянина та їх міжнародні 

стандарти. 

Тема 1.1. Права людини: загальнотеоретична характеристика  

Тема 1.2. Походження та передумови формування прав людини і громадянина  

Тема 1.3. Національне законодавство – основне історичне джерело формування 

міжнародних стандартів прав і свобод людини і громадянина  



Тема 1.4. Міжнародні стандарти у сфері прав людини Універсалізація концепції прав 

людини в актах ООН та інших міжнародних організацій  

 

Розділ 2. Конституційно – правовий статус людини і громадянина в Україні. 

Тема 2.1. Ідеї правової держави та громадянського суспільства в українській правовій 

та політичній  

Тема 2.2. Проблема формування правової держави та громадянського суспільства в 

сучасній Україні  

Тема2.3. Засадничі положення конституційно-правового статусу людини і громадянина 

в Основному Законі України (загальнотеоретична інтерпретація)  

Тема 2.4. Людина і громадянин як суб’єкт конституційних обов’язків  

Тема2.5. Права людини, що виникають у разі притягнення її до юридичної 

відповідальності за невиконання конституційних обов’язків  

 

Розділ 3. Окремі групи прав та свобод громадянина та їх гарантії. 

Тема 3.1. Фізичні (життєві) та особистісні права і свободи  

Тема 3.2. Політичні права та свободи  

Тема 3.3. Економічні права та свободи  

Тема 3.4. Культурні (гуманітарні) права та свободи  

Тема 3.5. Окремі категорії прав  

Тема 3.6. Порушення прав людини і боротьба з цим  

 

Розділ 4. Юридичні гарантії реалізації та захисту конституційних прав та свобод 

людини і громадянина. 

Тема 4.1. Гарантії реалізації та захисту конституційних прав та свобод людини і 

громадянина  

Тема 4.2. Національна система захисту прав людини і громадянина  

Тема 4.3. Міжнародні установи та організації захисту прав людини  

Тема 4.4. Міжнародний захист прав людини на регіональному рівні  

 

Вихідні компетенції студента 

 

В результаті вивчення курсу студенти мають знати: 

на понятійному рівні – поняття держави, правової держави, право, природне право, 

права і свободи людини, загальнолюдська мораль, правова рівність, громадянське 

суспільство, гарантованість прав і свобод людини, юридичне закріплення прав, міжнародні 

стандарти з прав людини, дискримінація, громадянські, економічні, соціальні, культурні 

права, система захисту прав і свобод людини;  

на фундаментальному рівні – суттєві властивості поняття прав і свобод людини, 

конкретно-історичний підхід до змісту прав людини та їх розподілу у суспільстві, основні 

ознаки та інститути правової держави та громадянського суспільства, умови становлення 

громадянського суспільства в Україні, його взаємозалежність від наявності правової 

держави, основні права та свободи громадян, закріплені в українському законодавстві та 

світовий досвід; 

на практично-творчому рівні – міжнародні, регіональні та національні механізми 

забезпечення і захисту прав і свобод людини, захист прав і свобод людини і громадянина у 

повсякденному житті.  

  

Студент повинен уміти: 

на репродуктивному рівні – правильно оцінювати сутність та зміст універсальної 

концепції прав і свобод людини і громадянина, орієнтуватись у системі механізмів захисту 

прав та основних свобод на міжнародному та національному рівнях.  



на евристичному (алгоритмічному) рівні – визначати теоретичні, духовні, прикладні та 

інструментальні компоненти політичного знання щодо становлення і розвитку правової 

держави та громадянського суспільства в Україні, формулювання концепції прав і основних 

свобод людини і громадянина. 

на творчому рівні – володіти навичками політичної та правової культури, формулювати 

правильне уявлення про права людини як необхідну умову її свободи і рівності, збагатитися 

практичними знаннями про їхні права і свободи, вироблення навичок щодо їх захисту у 

повсякденному житті.  

 

Викладач: Колесніченко Наталія Михайлівна, старший викладач кафедри політичних 

наук. 


