
Анотація НПО 

 

Навчальна дисципліна «Неурядові правозахисні організації» 

допоможе набути та поглибити знання щодо правових основ, сутності та 

особливостей діяльності неурядових правозахисних організацій в Україні, 

зформувати вміння та навички у сфері адміністративно-правового 

регулювання НПО.  

Комплексне вивчення діяльності неурядових правозахисних 

організацій, як одного з інститутів системи забезпечення прав людини, 

сприяє більш чіткому уявленню про форми взаємовідносин держави і 

суспільства, сутності демократичного ладу в цілому, де людина, її права і 

свободи повинні не тільки декларуватися, але і бути реальною цінністю. 

Навчальна дисципліна «Неурядові правозахисні організації» сприяє 

становленню сучасного всебічно-розвинутого висококваліфікованого 

фахівця-юриста, здатного на достатньому рівні діяти у відносинах з іншими 

державними органами та громадянами, формувати та розвивати правові 

знання, уміння аналізувати нормативно-правові акти та інші документи; 

виробляти навички самостійного аналізу, умінь застосовувати отримані 

знання при оцінці конкретної ситуації; виробляти настанови на оволодіння 

професійними вміннями та навичками; 

  Студенти, як майбутні фахівці-юристи повиннi чiтко знати положення 

громадських організацій, вмiти застосовувати набутий практичний досвід у 

своїй практичній діяльності; формувати ціннісні орієнтири відповідно до 

ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до 

особистості; виховувати активну громадянську позицію; сприяти 

усвідомленню ролі та значення юридичної діяльності в розбудові та 

зміцненні української держави; формувати в майбутніх працівників високий 

рівень правової свідомості та правової культури, професійних та 

особистісних якостей. 

Вивчення цієї дисципліни спрямовується на формування знань, вмінь та 

навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам 

основних посад та завданням, які ставляться перед ними на конкретному 

етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення високого 

рівня підготовки. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент: 

знати: 

1) на понятійному рівні:  

основні положення законодавства України, що регулюють діяльність 

неурядових правозахисних організацій, підстави та порядок реєстрації 

неурядових правозахисних організацій; завдання неурядових правозахисних 

організацій у процесі державотворення; вплив неурядових правозахисних 

організацій на формування демократії в Україні; неурядові правозахисні 

організації, як інститут громадянського суспільства; 

 



2) на фундаментальному рівні:  

місце неурядових правозахисних організацій в механізмі забезпечення 

прав і свобод громадян України; 

3) на практично-творчому рівні:  

створювати документи на легалізацію громадських об’єднань. Вміння 

створювати незалежні від влади організації. 

вміти: 

1) на репродуктивному рівні:  

відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність 

діяльності у сфері громадських організацій, а також основні положення 

законодавства, що регулюють діяльність неурядових правозахисних 

організацій. 

2) на алгоритмічному рівні:  

довільно використовувати засвоєні знання для розв’язання типових 

ситуацій, що виникають під час професійної діяльності у сфері, а також 

організовувати свою діяльність на основі певного алгоритму; складати 

необхідні документи. 

3) на евристичному рівні:  
орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань та ускладнення 

оперативної обстановки, знаходити шляхи розв’язання нетипових задач, що 

виникають під час взаємодії органів державної влади та неурядових 

правозахисних організацій. . 

4) на творчому рівні:  

переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів, адаптувати 

раніше отриманий досвід до змінних умов та нестандартних ситуацій; 

варіативно розв’язувати професійні завдання.  

 

 


