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1. В С Т У П

«Філософія прав людини» є вибірковою навчальною дисципліною, яка 
має міждисциплінарний характер та передбачає засвоєння сутності, змісту, 
антропологічних й ціннісних основ прав людини у сучасному світі тощо. 

Метою дисципліни «Філософія прав людини» є формування сучасного 
юридичного світогляду, заснованого на загальнолюдських цінностях і по-
вазі до людської гідності та прав людини, а також формування предметних 
компетентностей у сфері правозахисної діяльності. 

Завданнями навчальної дисципліни «Філософія прав людини» є:
– забезпечення осмислення студентами феномену прав людини, його 

актуальності та перспектив розвитку;
– ознайомлення студентів з історією виникнення і розвитку ідеї прав 

людини, а також із змістом сучасних дебатів навколо неї;
– забезпечення оволодіння студентами системою знань з філософії прав 

людини, які виступають методологічними засобами для аналізу правової 
реальності; 

– забезпечення усвідомлення студентами сутності та змісту концепції 
прав людини, ролі прав людини в діяльності юриста та житті суспільства 
в цілому, особливостей прав людини в умовах глобалізації;

– розвиток у студентів сучасного системного правового мислення, фор-
мування уявлення про взаємозв’язок розвитку ідей демократії, верховенства 
права, правового суспільства та прав людини; 

– формування у студентів почуття поваги до людської гідності та прав 
людини як найвищої цінності; 

– розвиток навичок критичного мислення в ході рефлексії прав людини; 
– формування у студентів високих моральних якостей й навичок пове-

дінки, які засновані на загальновизнаних правових цінностях, толерантнос-
ті, розвиненій правосвідомості та почутті відповідальності за виконання 
професійного обов’язку.

у результаті вивчення дисципліни «Філософія прав людини» студенти 
повинні: 

– мати системні знання про головні положення концепції прав людини, 
розуміти її значення в сучасному світі; вивчити основні підходи до обґрун-
тування прав людини, історію виникнення і розвитку ідеї прав людини, 
а також зміст сучасних дебатів навколо неї; засвоїти світоглядні засади, по-
кладені в основу національних та міжнародних стандартів прав людини; 
вирізняти філософські аспекти окремих різновидів прав людини; розуміти 



сенс та зміст основних документів з прав людини, знати типові порушення 
прав людини та механізми їх захисту;

– уміти аналізувати факти, явища та процеси, пов’язані з правами 
людини, у їх діалектичному взаємозв’язку та з урахуванням змін, що від-
буваються у світі та україні; критично оцінювати правову дійсність, соці-
альні процеси, політичні, економічні, екологічні, культурні, соціально-пси-
хологічні явища й події; формулювати світоглядні й методологічні висновки 
на основі отриманих знань, обґрунтовувати власну світоглядну та громадян-
ську позицію; володіти методологією наукового пізнання, творчої діяльнос-
ті, застосовувати отримані знання при вирішенні професійних завдань та 
участі в демократичній дискусії з прав людини. 

для вивчення дисципліни передбачено 22 годин лекцій та 26 годин 
практичних занять. для самостійної роботи відведено 102 години.

Форма контролю – залік.
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2. ЗАгАЛЬНИЙ РОЗРАхУНОК  
гОДИН ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИх ЗАНЯТЬ  

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
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1. Предмет та особливості 
філософії прав людини 12 2 2 8

2. обґрунтування ідеї 
прав людини 14 2 2 10

3. Ґенеза ідеї прав людини 16 2 2 12

4. антропологічне 
підґрунтя прав людини 14 2 2 10

5. ціннісні основи прав 
людини 16 2 4 10

6. Філософія прав людини 
у ХХі сторіччі 14 2 2 10

7.
насильство і права 

людини (порушення 
і захист прав людини)

14 2 2 10

8. незахідні концепції 
прав людини 18 2 4 12

9.
Права людини 

у глобалізаційному 
вимірі

14 2 2 10

10. Футурологія прав 
людини 18 4 4 10

усього: 150 22 26 102


