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«ПРАВА ЛЮДИНИ В ЕРУ ВСЕСВІТНІХ ЗМІН» 

 

 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр (осінній/весняний) Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 

українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

Ознайомлення з природою і нормативним закріпленням прав 

людини в Загальній декларації, Міжнародних пактах про права 

людини та інших універсальних конвенціях ООН,  а також 

вивчення форм, способів та механізмів захисту прав людини з 

врахуванням традиційних основ та в еру всесвітніх змін. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на формування у студентів знань у галузі 

існуючих прав людини, формування нових прав людини в еру 

всесвітніх змін, їх всебічної реалізації та ефективного захисту в 

сучасних умовах глобалізаційних, соціальних трансформацій та 

науково-технічного прогресу. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

По завершенню вивчення дисципліни студенти можуть визначати 

найбільш ефективні форми та способи реалізації прав і свобод 

людини; аналізувати правомірність чи неправомірність обмеження 

прав і свобод людини; визначати найбільш ефективні засоби 

захисту прав людини на національному та міжнародному рівнях; 

застосовувати на практиці міжнародні та європейські механізми 

захисту прав людини в еру всесвітніх змін. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Знання теретико-правових основ прав людини та формуваня нових 

прав людини в еру всесвітніх змін. Знання особливостей захисту 

прав людини національними та міжнародними засобами з 

застосуванням традиційних та новітніх способів та форм. 

Здійснювати всебічний правовий аналіз спірних ситуацій, що 

виникають при практичному захисті власних прав у різноманітних 

сферах життєдіяльності. Знання основних напрямків 

реформування національного законодавства щодо захисту прав 

людини під впливом глобалізаційних змін та суспільних 

трансформацій. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: сучасна система захисту прав людини. 

Міжнародні стандарти прав людини у світлі глобальних змін та 

трансформаційних процесів у суспільстві в еру всесвітніх викликів 

та кібер новацій. Проблеми відставання правового регулювання 

гарантій прав людини від науково-технічного прогресу. Проблеми 

легалізації проституції, наркотичних засобів, евтаназії, 

клонування, зброї в сучасному світі. Правові гарантії захисту прав 

індивіда, його фізичної і психологічної цілісності від 

протиправного використання досягнень електроніки, біології, 
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медицини, біохімії, генетики, які можуть спричинити порушення 

прав людини. Прав народів. Захист прав жінок, дітей та осіб з 

особливими потребами. Проблеми гендерної рівності. Боротьба 

держав проти масових порушень прав людини: геноцид, 

ксенофобія, расова дискримінація, антисемітизм. Визначення 

міжнародних злочинів і злочинів міжнародного характеру.  

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, он-лайн. 

 Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Знання основ права, загальні та фахові знання, отримані на перших 

курсах (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Пореквізити Знання та практичні навички можуть бути використані під час 

навчання і подальшої практичної діяльності. 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Начальна та наукова література: 

1. Сироїд Т. Л. Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини : 

навч. посіб. Харків : Право, 2019. 310 с.  

2. Шуміло І.А. Міжнародна система захисту прав людини: 

навчальний посібник. Київ: ФОП Голембовська О.О. 2018. 168. с. 

3. Мицик В.В. Права людини у міжнародному праві: міжнародно-

правові механізми захисту: підручник для вузів. К., 2010. 510 с.  

Робоча програма: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9137 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, 

 проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік 

Кафедра Конституційного і адміністративного права 

Факультет Юридичний факультет 

Викладач(і) ПІБ Миронець Оксана Миколаївна 

Посада: старший викладач 

Науковий ступінь: кандидат 

юридичних наук (PhD) 

Профайл викладача: 

http://www.law.nau. 

edu.ua/uk/caphedras/chair1/554-mironec-

oksana-mikolaivna 

Тел.: 044 406 73 47 

E-mail: oksana.myronets@npp.nau.edu. 

ua 

Робоче місце: 1-441   

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com/c/ODg1OTYwMTcxODha 

Код класу t6gjlfx 
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