
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ДОКТРИНА ПРАВ ЛЮДИНИ 

1. 1. Кафедра: Державно-правових дисциплін 

 

2. 2. Ступінь вищої 

освіти:   

Доктор філософії 

 

3. 3. Статус 

навчальної 

дисципліни: 

Вибіркова 

 

4. 4. Місце в 

структурно-

логічній схемі: 

викладається у другому, третьому семестрі навчання. 

 

5. 5. Кількість 

кредитів ЄКТС:   

 3 

 

- загальна 

кількість годин:    

 90 

 

- з них аудиторних 

годин:      

 

8 

 

- семінарські 

заняття: 

4 

 

- самостійна 

робота: 

82 

 

6. 6. Короткий зміст 

навчальної 

дисципліни: 

Доктрина прав людини належить до циклу 

міждисциплінарних юридичних дисциплін. Вона передбачає 
узагальнення знань теорії держави і права, міжнародного, 

європейського та національного права у сфері прав людини. 

Права людини сьогодні — головний чинник, що визначає 

рівень демократичності та цивілізаційного розвитку держав. 
Сучасні міжнародні та наднаціональні системи захисту прав 

людини дозволяють ефективно захищати людину від 

порушень її прав з боку національних влад та позитивно 
впливають на удосконалення національних правозахисних 

механізмів. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є права 

людини, як одне із найуживаніших понять у сучасному 
правознавстві, навколо якого тривають гострі дискусії серед 

учених, що пояснюється соціально-економічною 

перебудовою, що відбувається в Україні. 

Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії системи знань, вмінь 

та навичок в сфері прав людини, надання цілісного уявлення 



про права як засадничу цінність та правовий стандарт 

сучасного суспільства й практично значущу категорію, 

забезпечену правовим захистом.  
 

7. Міждисциплінар

ні зв’язки: 

Дисципліна тісно пов’язана з наступними  навчальними 
дисциплінами: Теорія держави та права, Європейське право, 

Міжнародне право. 

 

8. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі семінарських занять. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 
репродуктивний, проблемно-пошуковий та дослідницький 

методи. 

 

9. Форма 

контролю: 

Залік. 

 

10. Методи та 

критерії 

оцінювання:  

 

(для денної форми навчання) 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається 
за рейтинговою шкалою, що передбачає накопичення 100 

балів, які перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Види робіт, які складають суму підсумкових балів 
здобувача вищої освіти: 

 - робота на семінарських, практичних заняттях – 50 балів;  

- самостійна робота – 30 балів;  
- модульна контрольна робота – 10 балів; 

- підсумковий контроль (залік/екзамен) – 10 балів. - 

наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 балів 

(для заочної форми навчання) 
Оцінювання успішності здобувача вищої освіти по 

засвоєнню навчальної дисципліни здійснюється 

посеместрово, тобто підсумкова кількість балів, яку 
необхідно набрати для того, щоб отримати позитивну оцінку 

накопичується здобувачем вищої освіти протягом всього 

семестру (модулю) і складає від 60 до100 балів. Підсумкова 

оцінка з навчальної дисципліни визначається як 
середньоарифметична результатів засвоєння окремих 

залікових модулів, або за результатами екзамену (заліку). 

Для переводу підсумкової оцінки у 100-бальну шкалу 
оцінювання знань середньоарифметична підсумкова оцінка 

множиться на коефіцієнт 20. 

 

11. Результати 

навчання:  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни фахівець 

освітнього ступеня повинен знати: 

- фактичний матеріал дисципліни; 

- загальні теоретичні принципи захисту прав; 

- універсальні та регіональні механізми захисту прав; 



 

На рівні навичок здобувач вищої освіти має вміти: 

- тлумачити правові джерела; 
- аналізувати та розв’язувати практичні справи в сфері 

прав людини та правозахисної діяльності; 

- застосовувати практичні навички на прикладах судових 

справ з огляду на розуміння прав людини як 
безпосередньо діючого права;  

 

12. Основні 

інформаційні 

джерела: 

1. Від теорії міжнародного права до практики 

захисту прав людини. LiberAmicorum до 60-річчя проф. 

В.В. Мицика: моногр. / авт. кол.; за ред. О.В. Задорожнього 
та О.Р. Поєдинок. Київ; Одеса: Фенікс, 2016. 718 с. 

2. Вэйсбродт Д. Международные права человека. 

Закон, политика и процесс [Електронний ресурс] / Д. 
Вэйсбродт, Д. Фитцпатрик, Ф. Ньюман ; пер. с англ. яз. С. 

Сивочек. 2001. URL: 

http://www1.umn.edu/humanrts/russian/hrtsbook/hrtsintroduction.

html#1 
3. Дудаш Т. І. Практика Європейського суду з прав 

людини: навч. посіб. / Т. І. Дудаш. 3-тє вид., стереотипнє. К.: 

Алерта, 2016. 488 с. 
4. Горобец К. В. Аксиосфера права: философский и 

юридический дискурс : монограф. Одесса: Фенікс, 2013. 218 c.  

5. Погребняк С. П. Основоположні принципи права 

(змістовна характеристика) : монографія; Національна 
юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Х.: Право, 

2008. 240 c. 

6. Финнис Дж. Естественное право и естественные 

права / Дж. Финнис; пер. с англ. В. П. Гайдамаки, А. В. 

Панихиной. М.: ИРИСЭН, Мысль, 2012. 554 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www1.umn.edu/humanrts/russian/hrtsbook/hrtsintroduction.html#1
http://www1.umn.edu/humanrts/russian/hrtsbook/hrtsintroduction.html#1

