
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

«Доктрина прав людини» 

 

 
Освітня 

програма 

Рівень вищої освіти Форма 

навчання 

Курс 

вивчення 

Семестр 

вивчення 

Кількість 

кредитів 

«Право» 

Третій 

 (освітньо-науковий)  

рівень 

Денна 2 3 
 

3,5 

Заочна 2 3 3,5 

 

 
Викладачі 

навчальної 

дисципліни 

Мельничук Ольга Степанівна 

проведення лекційних/практичний занять 

професор кафедри загальнотеоретичної юриспруденції  

докторюридичних наук 

 

                           м. Одеса, вул. Академічна, 2, каб.601 
 

 

 
Короткий опис 

навчальної 

дисципліни 

Правова доктрина сьогодні - головний чинник, що визначає рівень 

демократичної та цивілізаційного розвитку держави. Сучасні та 

наднаціональні системи захисту прав людини дозволяють ефективно 

захищати людину від получень її прав з боку національних влад та 

позитивно впливають на удосконалення національних правозахисних 

механізмів. 
 

Мета  

навчальної 

дисципліни 

Надати уявлення про становлення та захист прав людини на 

універсальному та регіональному рівні 

 

Мова 

викладання 

 українська 

 

 
Навчальне навантаження 

  лекції, год. практичні заняття, год. Самостійна робота, 

год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

Денна форма 20 10 75 3,5 

Заочна форма 4 4 97 3,5 

 
  



Зв'язок з програмними результати навчання 

 
Шифр 

програмн

ого 

РН 

 
Результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують такі програмні результати 

навчання:      

 

ПРНК0

2 
Інтерпретуватисучаснігуманітарнідискурси 

ПРНК 

05 

Виділяти особливості сучасних

 загальнотеоретичнихконцепційусферітлумаченнядержавитаправаяк 

суспільного явищачиокремихйогогалузейтаінститутів 

ПРНК 

06 

Продемонструвати інтегральне 

розуміннязакономірностейтатенденційрозвиткуфілософіїтатеоріїправа,доктрин

иверховенстваправа,окремих правовихгалузейтаінститутів 

ПРНК 

07 

Пояснювати та інтерпретувати різні прояви правової ідеї та сучасної держави зі 

встановленням звязку між сучасним станом та новітніми процесами і тенденціями 

розвитку правової системи як явища або її окремих елементів 

ПРНК 

08 

Демонструвати глибинне розуміння доктрини прав 

людини,людиномірностіталюдиноцентризму,правовоїполітики 

таспособівреалізаціїправовихприписів 

ПРНА0

3 
Розвязувати наукові проблеми на основі досягнень сучасної гносеології 

ПРНА0

6 

Пояснювати фундаментальні аспекти правової реальності та засади і завдання 

функціонування права як соціального явища 

ПРНА0

7 

Розкривати та застосовувати міждисциплінарні знання та творчі здібності до 

формування нових ідей в сфері науки держави і права 

ПРНА0

9 

Концептуалізувативідомості про вітчизняну та європейськуправовутрадицію та 

поширюватиідеїоновлення в українськомуправі та державі 

ПРНА 

10 

Узагальнюватизакономірностірозвиткуукраїнськоїюриспруденції з точки зору 

поєднання в ній 

теоретичнихконцепційтаюридичноїпрактикизподальшимформуваннямвідповід

нихконцепційщодоособливостей функціонуваннядержави таправа 

ПРНП 

04 

Інтегрувати знання і вирішити комплексні дослідницькізадачі, пов’язані з 

філософськими,загальнотеоретичнимитапрактичнимиаспектамифункціонування

держави,прававціломутаокремих йогогалузяхтаінститутах 

ПРНП 

05 

Удосконалитиіснуючіфілософсько-правові,теоретичні та практичні 

концепти, конструкти та теоріїфункціонуваннядержавиіправа 

ПРНП 

06 

Адаптуватинауковіздобуткитанавичкинауковогообґрунтування до формування 

пропозицій щодо вдосконаленнясферифункціонуванняправа 

 

 

Результати навчання 

 
Символ ПРН 

 
Після успішного завершення цього 

модуля здобувач вищої 

освіти буде: 

 
Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

досягнення 

ПРН 

ПРНК02 

Застосувати сучасні інформаційні 

технології для пошуку, обробки та 

організації наукової інформації щодо 

захисту прав людини 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Залік, 

самостійні 

завдання, 

практичні 

завдання, 



резюме по 

справі 

ПРНК05 

Виділяти особливості сучасних 

загальнотеоретичних концепцій у доктрині 

прав людини 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Залік, 

самостійні 

завдання, 

практичні 

завдання, 

резюме по 

справі 

ПРНК06 

Продемонструвати інтегральне розуміння 

закономірностей та тенденцій розвитку 

українського та європейського права в 

доктрині захисту прав людини 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Залік, 

самостійні 

завдання, 

практичні 

завдання, 

резюме по 

справі 

ПРНК07 

Пояснювати та інтерпретувати різні прояви 

правової ідеї та сучасної української 

держави зі встановленням зв’язку між 

сучасним станом та новітніми процесами і 

тенденціями розвитку європейської 

правової системи у доктрині прав людини 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Залік, 

самостійні 

завдання, 

практичні 

завдання, 

резюме по 

справі 

ПРНК08 

Демонструвати глибинне розуміння 

доктрини прав людини, людиномірності та 

людиноцентризму, правової політики та 

способів реалізації правових приписів 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Залік, 

самостійні 

завдання, 

практичні 

завдання, 

резюме по 

справі 

ПРНА03 

Розв’язувати наукові проблеми на основі 

досягнень сучасної гносеології. Аналізувати 

досвід європейських країн щодо 

реформування та оновлення нормативно-

правових актів та законодавства з 

дотримання прав людини. 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Залік, 

самостійні 

завдання, 

практичні 

завдання, 

резюме по 

справі 

ПРНА06 
Пояснювати фундаментальні аспекти теорії 

і практики та прав людини 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Залік, 

самостійні 

завдання, 

практичні 

завдання, 

резюме по 

справі 

ПРНА07 

Розкривати та застосовувати 

міждисциплінарні знання та творчі здібності 

до формування нових наукових ідей в сфері 

захисту прав людини 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Залік, 

самостійні 

завдання, 

практичні 

завдання, 

резюме по 

справі 

ПРНА09 

Концептуалізувати відомості про вітчизняне 

правове регулювання дотримання прав 

людини 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Залік, 

самостійні 

завдання, 

практичні 



завдання, 

резюме по 

справі 

ПРНА10 

Узагальнювати закономірності розвитку 

українського права, регламентуючого 

дотримання прав людини, визначати 

організаційно-правові прогалини, проблеми 

та пропонувати шляхи їх вирішення. 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Залік, 

самостійні 

завдання, 

практичні 

завдання, 

резюме по 

справі 

ПРНП04 

Інтегрувати знання і вирішити комплексні 

дослідницькі задачі, пов’язані з 

загальнотеоретичними та практичними 

аспектами доктрини прав людини 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Залік, 

самостійні 

завдання, 

практичні 

завдання, 

резюме по 

справі 

ПРНП05 

Удосконалити існуючітеоретичні та 

практичні концепти, конструкти, теорії 

функціонування українського права з 

урахуванням європейських правових 

традицій з дотримання прав людини 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Залік, 

самостійні 

завдання, 

практичні 

завдання, 

резюме по 

справі 

ПРНП06 

Адаптувати наукові здобутки та навички 

наукового обґрунтування до формування 

пропозицій щодо вдосконалення сфери 

дотримання прав людини 

Лекції, практичні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Залік, 

самостійні 

завдання, 

практичні 

завдання, 

резюме по 

справі 

 

 

 
 

Зміст навчання 

Тема 

за п/п 
Назва теми 

Посилання на 

ПРН модуля 
Л/ПЗ/СРЗ, год. 

(денна ф/н) 

Л/ПЗ/СРЗ, год. 

(заочна ф/н) 

Тема 1. 

Покоління, система і гарантії прав 

людини 
 

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

4/2/14 1/1/20 

Тема 2. 
Філософія прав людини 

 

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК06 
4/2/14 1/1/20 



ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

Тема 3. 

Універсальна система захисту прав 

людини 
 

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

4/2/15 1/1/22 

Тема 4. 

Регіональні системи захисту прав 

людини 
 

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

4/2/16 0/0/17 

Тема 5. 

Національні системи захисту прав 

людини 
 

ПРНК02 

ПРНК05 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНК08 

ПРНА03 

ПРНА06 

ПРНА07 

ПРНА09 

ПРНА10 

ПРНП04 

ПРНП05 

ПРНП06 

4/2/16 1/1/18 

 



Список 

основної 

джерел 

1. Адаменко М. І. Основи наукових досліджень / М. І. Адаменко, М. В. Бейлін. – 

Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 188 с. 

2. Бандура О. О. Правознавство в системі наукового знання. Аксіолого-

гносеологічний підхід. – К. : КНУВС, 2010. 

3. Калюжний Р. А. Юриспруденція: від витоків до сучасності / Р. А. Калюжний, Л. 

О. Шапенко // Юридичний вісник. – 2016. – № 3(40). – С. 32-39. 

4. Кельман М. С. Юридична наука: проблеми методології. – Тернопіль : Терно-

Граф, 2011. 

5. Керимов Д. А. Методология права (предмет, функции, проблемы 

философии права). – М. : Аванта, 2001. 

6. Ланде Д. В. Основи інформаційного та соціально-правового моделювання: навч. 

посіб. / Д. В. Ланде, В. М. Фурашев, К. В. Юдкова. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 220 

с. 

7. Луць Л. Сучасна українська правова наука: деякі проблеми та перспективи / Л. 

Луць // Історико-правовий часопис. – 2016. – № 2. – С. 20-26 

8. Методологіясоціогуманітарнихдосліджень/Системасучаснихметодологій: 

[хрестоматіяу 4-х томах] від. ред.. А.В. Фурман. –Тернопіль:ТНЕУ,2015.– Т.3. – 

С.5-41. 

9. Оборотов Ю.М. Розвиток міждисциплінарності та 

змішанихметологійюриспруденції/Методологіята інноватика 

загальнотеоретичної юриспруденції: кол. монографія. – За ред.. Ю.М.Оборотова.– 

Одеса, Фенікс, 2019. – С.8-15. 

10. Поппер К. Логика научного исследования. – М.: Астрель, 2010. 

11. Светметодологіїісфериметодологування:діалектика 

взаємозбагачення/Методологіяіпсихологіягуманітарногопізнання.кол. 

монографія.–Тернопіль:ТНЕУ,2019. – С.157 – 217. 

12. 

ФурманА.В.Ідеяізмістпрофесійногометодологування:монографія.Тернопіль:ТНЕУ, 

2016.–378 с. 

 13. Циппеліус Р. Юридична методологія. – К.: Реферат, 2004. 
 

Дотримання 

вимог 

академічної 

доброчесності 

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна доброчесність - це 

сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, икладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до 

результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: самостійне виконання 

навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів 

навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); посилання на джерела 

інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання 

достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

  Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА” визначено 

у Положенні про дотримання академічної доброчесності в НУ «ОЮА» 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-

akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua 

 

 

Оцінювання 

Вид оцінювання % 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua


Поточний контроль, разом, у т.ч. 80 

Лекції 10 

Практичні заняття 40 

Самостійна робота 30 

Підсумковий контроль, разом, у т.ч. 20 

письмова компонента 10 

усна компонента 10 

 Разом за дисципліну: 100 

 

 

Шкала 

оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

 
A 

 
90-100 

Відмінно 

B 82-89 Добре 

 
C 

 
75-81 

Добре 

 
D 

 
67-74 

Задовільно 

E 60-66 Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

 
F 

 
1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

 

Навчальне навантаження здобувача вищої 

освіти 

Види навантаження Середня кількість 

год. на кожен вид 

(денна форма) 

Середня кількість 

год. на кожен вид 

(денна форма) 

Кількість кредитів/год 3.5/105 год. 3.5/105 год. 

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:  30 8 

• лекційні заняття, год. 20 4 

• практичні заняття, год. 10 4 

• семінарські заняття, год. - - 

• лабораторні заняття, год. - - 

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 75 97 



• контрольні роботи, к-сть/год. - - 

• індивідуальне науково-дослідне завдання, 

год. 
30 37 

• підготовка до аудиторних занять та 

контрольних заходів, год. 
45 60 

Екзамен - - 

Залік + + 

 


