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 Метою викладання навчальної дисципліни «Конституційні права, свободи та 

обов’язки людини і громадянина» є підвищення рівня теоретичних і практичних 

знань у сфері конституційно-правового статусу особи для формування та 

розвитку теоретико-правових уявлень у сфері міжнародно-правових стандартів, 

регламентації конституційно-правового статусу особи, в сфері реалізації, охорони 

та захисту прав і свобод як на національному, так і міжнародному рівнях. 

навчальна – сприяти становленню сучасного всебічно-розвинутого 

висококваліфікованого фахівця-юриста, здатного на достатньому рівні 

репрезентувати у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого 

самоврядування 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; 

розвиваюча - готувати наукові доповіді та реферати з тем, зазначених в 

програмі курсу, складати схеми з будь-якої теми курсу «Конституційні права, 

свободи та обов’язки людини і громадянина», складати процесуальні документи; 

виховна – 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. 

Завдання навчальної дисципліни: 

- вивчення навчальної дисципліни «Конституційні права, свободи та обов’язки 

людини і громадянина» є вивчення дисципліни спрямоване 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 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни: серед юридичних 

наук, з якими найбільш тісно взаємодіє навчальна дисциплін «Конституційні 

права, свободи та обов’язки людини і громадянина», слід відзначити 

адміністративний процес, цивільний процес, кримінальний процес; наук 

галузевого профілю – конституційне, цивільне, кримінальне, адміністративне, 

трудове, екологічне право; прикладних наук – соціологія, психологія тощо.  

За своїм міждисциплінарним статусом «Конституційні права, свободи та 

обов’язки людини і громадянина» є важливою навчальною дисципліною, 

своєрідною енциклопедією, що виконує функції орієнтації студентів в освітньому 

процесі, скорочення розриву, який завжди об’єктивно існує між системою 

професійної підготовки юристів та їх практичною діяльністю. 

 

 

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Конституційні права, 

свободи та обов’язки людини і громадянина»  
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Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі повинні знати: 

1) на понятійному рівні: основні положення Конституційних прав, свобод 

та обов’язки людини і громадянина, що регулює організації діяльності та 

структури правозахисних та правоохоронних органів України, а також визначати 

порядок звернення до органів влади та суду. 

2)  на фундаментальному рівні: особливості змісту суспільних відносин, 

що виникають у сфері свобод та обов’язки людини і громадянина; основні 

проблеми, які є актуальними у сфері свобод та обов’язки людини; тенденції щодо 

подальшого розвитку суспільних відносин у сфері свобод та обов’язки людини і 

громадянина, а також напрями реформування у конкретний період часу. 

3) на практично-творчому рівні: систему, структуру та основи організації 

діяльності підрозділів у сфері свобод та обов’язки людини і громадянина; порядок 

застосування заходів до людини і громадянина; форми взаємодії органів 

внутрішніх справ з іншими правоохоронними органами, місцевим 

самоврядуванням та громадськістю; зміст процесуальних документів, які 

складаються під час діяльності ОВС у сфері свобод та обов’язки людини і 

громадянина. 

вміти: 

1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та категорії, 

що відображають сутність діяльності у сфері свобод та обов’язки людини і 

громадянина, а також положення законодавства щодо свобод та обов’язки людини 

і громадянина. 

2) на алгоритмічному рівні: довільно використовувати засвоєні знання для 

розв’язання типових ситуацій, що виникають під час професійної діяльності у 

сфері захисту свобод та обов’язки людини і громадянина, 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 застосування до людини і громадянина 

вітчизняного законодавства, спілкування з громадянами і правопорушниками 

законодавства. 

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. 

 

Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1, 1.2. (оновлюється щорічно).  

 

 

 

 

Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. Конституційно-правові засади, соціальне призначення, 

юридична природа і система прав та свобод людини і громадянина в Україні  
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Поняття, сутність та зміст конституційних прав, свобод та обов’язків 

людини і громадянина. Їх соціальне призначення в Україні. Історичний розвиток 

інституту конституційних прав, свобод та обов’язків в Україні. 

Роль і значення теми для діяльності юриста  

Принципи конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина 

в Україні. Система конституційних прав і свобод людини і громадянина. Система 

гарантій конституційних прав і свобод. Організаційно-правові та нормативно-

правові гарантії. Міжнародно-правові гарантії. 

Ключові слова: сутність конституційних прав, свободи та обов’язків 

людини і громадянина, соціальне призначення в Україні, інститут конституційних 

прав, принципи конституційних, система конституційних прав і свобод людини і 

громадянина, система гарантій конституційних прав і свобод, організаційно-

правові та нормативно-правові гарантії, міжнародно-правові гарантії. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми 

Студент повинен знати визначення «Конституційні права, свободи та 

обов’язки людини і громадянина» Поняття, сутність та зміст конституційних 

прав, свобод та обов’язків людини і громадянина. Їх соціальне призначення в 

Україні. Історичний розвиток інституту Конституційних прав, свобод та 

обов’язків в Україні. Принципи конституційних прав, свобод та обов’язків 

людини і громадянина в Україні. Система конституційних прав і свобод людини і 

громадянина.  

 

ТЕМА 2. Особисті (громадянські) права та свободи людини і 

громадянина  

 

Поняття, особливості та конституційно-правова регламентація особистих 

(громадянських) прав та свобод людини і громадянина. Конституційно-правовий 

зміст права на життя. Співвідношення права на життя та права на евтаназію. 

Право на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканність: проблеми 

міжгалузевого правового регулювання. 

Роль і значення теми для діяльності юриста 

Право людини на захист своєї гідності і доброго імені. Право на 

недоторканність житла. Право на свободу світогляду та віросповідання. Закон 

України “Про свободу совісті та релігійні організації”. 

Ключові слова: конституційно-правова регламентація, Конституційно-

правовий зміст права на життя, право на евтаназію, право на повагу до гідності, 

свобода та особиста недоторканність, міжгалузеве правове регулювання, захист 

гідності і доброго імені, право на недоторканність житла, право на свободу 

світогляду, релігійні організації”. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми 

Студент повинен знати поняття, особливості та конституційно-правова 

регламентація особистих (громадянських) прав та свобод людини і громадянина. 

Конституційно-правовий зміст права на життя. Співвідношення права на життя та 

права на евтаназію. Право на повагу до гідності, на свободу та особисту 
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недоторканність: проблеми міжгалузевого правового регулювання. Право людини 

на захист своєї гідності і доброго імені. Право на недоторканність житла. Право 

на свободу світогляду та віросповідання 

 

ТЕМА 3. Політичні права та свободи людини і громадянина 

 

Поняття та ознаки політичних прав і свобод людини і громадянина. Право 

на свободу об’єднання у політичні партії (Закон України “Про політичні партії в 

Україні”). Соціальне значення цього права в умовах політичної реформи в 

Україні. Право громадян на участь в управлінні державними справами. 

Конституційні форми реалізації права на участь в управлінні державними 

справами. 

Роль і значення теми для діяльності юриста 

Право на мирні збори, мітинги, походи і демонстрації: проблеми 

конституційно-правової регламентації. Порядок реалізації та підстави обмеження 

щодо реалізації цього права. Право на звернення до органів державної влади та 

самоврядування. Механізм реалізації права громадян на звернення на 

міжнародному, загальнонаціональному та регіональному рівні. Захист 

конституційних прав і свобод у Європейському Суді. 

Ключові слова: політичні права, політична реформа, управління 

державними справами, форми реалізації права на участь в управлінні державними 

справами, мирні збори, мітинги, походи і демонстрації, звернення до органів 

державної влади та самоврядування, звернення на міжнародному, 

загальнонаціональному та регіональному рівні, Європейський Суд. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми 

Студент повинен знати Поняття та ознаки політичних прав і свобод людини 

і громадянина. Право на свободу об’єднання у політичні партії (Закон України 

“Про політичні партії в Україні”). Соціальне значення цього права в умовах 

політичної реформи в Україні. Право громадян на участь в управлінні 

державними справами. Право на звернення до органів державної влади та 

самоврядування. Механізм реалізації права громадян на звернення на 

міжнародному, загальнонаціональному та регіональному рівні. Захист 

конституційних прав і свобод у Європейському Суді. 

 

ТЕМА 4. Економічні права та свободи людини і громадянина  

 

Економічні права та свободи людини і громадянина: поняття та особливості 

конституційно-правового закріплення в національному законодавстві. 

Конституційно-правові засади права на приватну власність. Підстави і порядок 

примусового відчуження об’єктів права приватної власності. Способи захисту 

права на приватну власність. 

Роль і значення теми для діяльності юриста 

Право на підприємницьку діяльність: особливості конституційно-правової 

регламентації. Коло осіб щодо яких підприємницька діяльність обмежується 

законом. Гарантії здійснення підприємницької діяльності. Антимонопольна 
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політика держави. Права громадян як споживачів (Закон України “Про захист 

прав споживачів”). Конституційно-правовий зміст права на користування 

об’єктами державної та комунальної власності. 

Ключові слова: економічні права, приватна власність. право на 

підприємницьку діяльність, гарантії  підприємницької діяльності, 

антимонопольна політика держави, права громадян як споживачів. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми 

Студент повинен знати економічні права та свободи людини і громадянина: 

поняття та особливості конституційно-правового закріплення в національному 

законодавстві. Конституційно-правові засади права на приватну власність. Коло 

осіб щодо яких підприємницька діяльність обмежується законом. Гарантії 

здійснення підприємницької діяльності. Конституційно-правовий зміст права на 

користування об’єктами державної та комунальної власності. 

 

ТЕМА 5. Соціальні права та свободи людини і громадянина 

 

Студент повинен знати. Поняття, сутність та зміст соціальних прав і свобод 

людини та громадянина. Конституційно-правові способи захисту соціальних прав 

і свобод. Право на об’єднання в професійні спілки. Право на страйк. 

Роль і значення теми для діяльності юриста 

Конституційно-правовий зміст та структура права на соціальний захист. 

Соціальне забезпечення громадян. Пенсійне забезпечення. Конституційно-

правовий зміст пенсійної реформи в Україні. Право на житло: конституційно-

правова характеристика. 

Ключові слова: соціальних прав і свобод людини та громадянина, право на 

об’єднання в професійні спілки, право на страйк, соціальне забезпечення 

громадян, пенсійне забезпечення, право на житло. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми 

Студент повинен знати поняття, сутність та зміст соціальних прав і свобод 

людини та громадянина. Конституційно-правові способи захисту соціальних прав 

і свобод. Право на об’єднання в професійні спілки. Право на страйк. Пенсійне 

забезпечення. Право на житло. 

 

 

 

ТЕМА 6. Культурні (гуманітарні) права та свободи людини і 

громадянина  

 

Культурні права та свободи людини і громадянина: поняття, особливості та 

законодавче закріплення. Конституційне закріплення права на освіту. Система та 

рівні освіти в Україні. Права та обов’язки учасників навчально-виховного 

процесу. 

Роль і значення теми для діяльності юриста 

Основні напрями реформування освіти в Україні. Вища освіта в контексті 

Болонського процесу. Культурні (гуманітарні) права осіб, які належать до 
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національних меншин. Право на результати своєї інтелектуальної, творчої 

діяльності: поняття та конституційно-правова регламентація. Свобода 

літературної, художньої, наукової і технічної творчості. Зміст правового захисту 

інтелектуальної власності громадян, їхніх авторських прав, моральних і 

матеріальних інтересів. Право на участь у культурному житті та право 

користуватися культурною спадщиною України. 

Ключові слова: культурні права та свободи людини і громадянина, права 

на освіту, культурні (гуманітарні) права, інтелектуальна, творча діяльності, 

художня, наукова і технічна творчості, культурна спадщина України. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми 

Студент повинен знати Культурні права та свободи людини і громадянина: 

поняття, особливості та законодавче закріплення. Конституційне закріплення 

права на освіту. Культурні (гуманітарні) права осіб, які належать до національних 

меншин. Право на участь у культурному житті та право користуватися 

культурною спадщиною України. 

 

ТЕМА 7. Конституційні обов’язки людини і громадянина України та їх 

гарантії 

 

Конституційні обов’язки: правова сутність, зміст та конституційно-правова 

регламентація. Спеціальні обов’язки іноземців та осіб без громадянства. Захист 

Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її 

державних символів. 

Роль і значення теми для діяльності юриста 

Конституційний обов’язок не заподіювати шкоди природі та культурній 

спадщині, відшкодовувати завдані збитки. Конституційно-правовий зміст 

обов’язку людини і громадянина сплачувати податки і збори. Гарантії виконання 

конституційних обов’язків людини і громадянина. 

Ключові слова: правова сутність, обов’язки іноземців та осіб без 

громадянства, територіальні цілісності України, державні символи України. 

податки і збори.  

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми 

Студент повинен знати Конституційні обов’язки: правова сутність, зміст та 

конституційно-правова регламентація. Спеціальні обов’язки іноземців та осіб без 

громадянства. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності 

України, шанування її державних символів. Гарантії виконання конституційних 

обов’язків людини і громадянина. 

 

ТЕМА 8. Гарантії прав та свобод людини і громадянина та система 

юридичних механізмів їх захисту 

 

Гарантії реалізації конституційних прав та свобод людини і громадянина: 

поняття, система та види. Інститут Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини. Порядок звернення до Уповноваженого за захистом своїх прав. 

Процесуальні строки розгляду справ Уповноваженим. 
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Роль і значення теми для діяльності юриста 

Акти Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Захист 

конституційних прав і свобод в судових органах. Роль Конституційного Суду 

України в процесі реалізації, охорони та захисту прав, свобод і обов’язків 

закріплених Конституцією України. Форми та порядок звернення громадян 

України та інших осіб до Конституційного Суду України. Документальне 

оформлення звернення до Конституційного Суду. 

Ключові слова: гарантії Конституційних прав, Уповноважений Верховної 

Ради України, Акти Уповноваженого Верховної Ради України, судові органи, 

Конституційний Суд України.  

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми 

Студент повинен знати Гарантії реалізації конституційних прав та свобод 

людини і громадянина: поняття, система та види. Інститут Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини. Акти Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини. Захист конституційних прав і свобод в судових органах. 

Роль Конституційного Суду України в процесі реалізації, охорони та захисту 

прав, свобод і обов’язків закріплених Конституцією України.  

 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, вмінь 

та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний семестр, 

навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Конституційні права, свободи та обов’язки 

людини та громадянина» передбачено: 

- для денної форми навчання – залік; 

- для заочної форми навчання – залік. 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання успішності навчання 
 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені 
планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована 
стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 
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4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані 
необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні 
завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття 
продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають 
поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані 
з помилками. 

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних 
завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

Для навчальної дисципліни «Конституційні права, свободи та обов’язки 

людини та громадянина» засобами діагностики знань (успішності навчання) 

виступають: 

В університеті, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 № 1556-VII, з урахуванням «Положення про організацію освітнього 

процесу у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ», 

затвердженого наказом ДДУВС від 09.04.2019 № 293, педагогічний контроль 

розглядається як основна ланка, що забезпечує неперервність процесу виховання, 

освіти та професійної підготовки і має чотири пріоритетні функції: діагностичну, 

навчальну, організаційну та виховну. 

У розумінні постійної взаємодії науково-педагогічного працівника зі 

студентом під час освітнього процесу, педагогічний контроль являє собою 

систему перевірки результатів якості освіти та професійної підготовки й означає 

виявлення, вимір та оцінювання знань, умінь та навичок тих, хто навчається. 

Основним предметом оцінки результатів освіти є отримані результати навчання у 

вигляді умінь та навичок, а також результати виховання у вигляді сформованих 

світоглядних настанов та позицій, інтересів, мотивів і потреб особистості. 

Засоби діагностики визначають рівень досягнення запланованих навчальних 

результатів, повинні мати прозорі критерії оцінювання, забезпечувати 

об’єктивний поточний та підсумковий контролі. 

Під час контрольних педагогічних заходів застосовується система 

об’єктивної оцінки знань, навичок та умінь, зокрема, з використанням технічних 

засобів. Тестові завдання для проміжного і підсумкового контролю знань 

студентів, слухачів є складовими навчально-методичних комплексів навчальних 

дисциплін і входять до пакетів кваліфікаційних завдань з дисципліни. 
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Для навчальної дисципліни «Конституційні права, свободи та обов’язки 

людини та громадянина» засобами діагностики знань (успішності навчання) 

виступають: 

- семінарські заняття; 

- виконання індивідуальних завдань; 

- перевірка самостійної роботи; 

- залік тощо. 

 

 

Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни 

(рекомендовані джерела інформації) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Конституційно-правові засади, 

соціальне призначення, юридична 

природа і система прав та свобод 

людини і громадянина в Україні 

12 4 2 4   6 

2 Особисті (громадські) права та свободи 

людини і громадянина 

12 4 2 2 2  6 

3 Політичні права та свободи людини і 

громадянина 

12 4 2  2 2 6 

4 Економічні права та свободи людини і 

громадянина 

10 4   2 2  6 

5 Соціальні права та свободи людини і 

громадянина 

10 4 2  2   6 

6 Культурні (гуманітарні) права та 

свободи людини і громадянина 

10 4 -  2 2 6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Конституційні обовязки людини і 

громадянина України та гарантії їх 

виконання 

10 4 -  2 2 6 

8 Гарантії прав та свобод людини і 

громадянина та система юридичних 

механізмів їх захисту 

12 6 2  2 2 8 

 Разом за рік 90 40 10 18 12 50 

 Форма підсумкового контролю: 

залік 

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри загальноправових дисциплін 

26.06.2019, протокол №20 
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Форма навчання  ЗАОЧНА     Обсяг  3  кредити ЄКТС (90 годин). 

   

Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації   

 

Курс 2   Групи  ЮЗПД-831, ЮЗ-ПД-921 

 

№
 

те
м

и
 

зг
ід

н
о
 

з 

Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

 Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 

о
б

ся
г 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я 

1 2  4 5 6 7 8 

1 Конституційно-правові засади, 

соціальне призначення, юридична 

природа і система прав та свобод 

людини і громадянина в Україні 

11 2 - 2 - 10 

2 Особисті (громадські) права та свободи 

людини і громадянина 

12 2 - - 2 10 

3 Політичні права та свободи людини і 

громадянина 

11 - - - - 10 

4 Економічні права та свободи людини і 

громадянина 

11 - -  - 10 

5 Соціальні права та свободи людини і 

громадянина 

12 2 - 2 - 10 

6 Культурні (гуманітарні) права та 

свободи людини і громадянина 

11 - - - - 10 
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№
 

те
м

и
 

зг
ід

н
о
 

з 

Р
П

Н
Д

 
Назва теми  

(згідно з РПНД) 

 Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 

о
б

ся
г 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я 

1 2  4 5 6 7 8 

7 Конституційні обовязки людини і 

громадянина України та гарантії їх 

виконання 

12 2 - - 2 10 

8 Гарантії прав та свобод людини і 

громадянина та система юридичних 

механізмів їх захисту 

11 - - - - 12 

 Разом за рік 90 8 - 4 4 82 

 Форма підсумкового контролю 

залік 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Конституційні права, свободи та обов’язки людини та громадянина 

 
       Освітній ступінь бакалавр                          Спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

1. Основна: 

1.1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. Офіційний вісник 

України. 2008. № 93. 

1.2. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 

року. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 27. Ст. 282.  

1.3. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 

16 листопада 1992 року. Відомості Верховної Ради України.  1993. №1. Ст. 1. 282 

(із наступними змінами). 

1.4. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 

липня 2003 року. Відомості Верховної Ради України. 2003. №51. Ст. 376. (із 

наступними змінами). 

1.5. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 року. 

Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 30. Ст. 379. (із наступними змінами). 

1.6. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. Відомості 

Верховної Ради України. 1996. № 47. Ст. 256 (із наступними змінами). 

1.7. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 9 липня 2003 року. 

Відомості Верховної Ради України. 2003. №47-48. Ст. 372. (із наступними 

змінами). 

1.8. Про освіту: Закон України від 05 вересня 2017 року. Відомості Верховної 

Ради України. 2017, № 38-39, ст.380. 

1.9. Про охорону культурної спадщини. Закон України від 8 червня 2000 року. 

Відомості Верховної Ради України. 2000. №39. Ст. 333 (із наступними змінами). 

1.10. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. Відомості 

Верховної Ради України. 2001. № 23. Ст. 118 (із наступними змінами). 

1.11. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року. Відомості 

Верховної Ради. 2015, № 2-3, ст.12 (зі змінами внесеними від 28.08.2018, 

підстава 2475-VIII).  

1.12. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України  від 15 

вересня 1999 рок. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 45. Ст. 397 (із 

наступними змінами). 

1.13. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України  від 23 квітня 

1991 року. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 25. Ст. 283. (із наступними 

змінами). 

1.14. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21 грудня 1993 року. 

Відомості Верховної Ради України. 1994. № 10. Ст. 43 (із наступними змінами). 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2475-19
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1.15. Кодекс Законів про працю. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. № 50. Ст. 

375. 

1.16. Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради 

України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про 

внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 02 червня 2016 

року. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 28. Ст. 532) 

1.17. Кримінальний кодекс України від 4 квітня 2001 року (зі змінами і допов.). 

Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25. Ст. 131. 

1.18. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року. Відомості Верховної Ради 

України. 2003. №40-44. Ст. 356. 

 

2. Підручники: 

2.1. Конституційне право України / за ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. X.: 

Право, 2008. 

2.2. Тодыка Ю.Н. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в 

Украине / Ю. Н. Тодыка, О.Ю. Тодыка.  К.:Вид. Дім “Ін Юре”, 2004. 368 с. 

2.3. Кушніренко О.Г. Права і свободи людини та громадянина: навч. посіб. / О. Г. 

Кушніренко, Т.М. Слінько. X.: Факт, 2001. 

2.4. Рабінович П. М. Права людини і громадянина: навч.посіб. / П.М. Рабінович, 

М. І. Хавронюк. К.: Атіка, 2004. 

2.5. Конституційне право України: посіб. для складання іспиту / за ред. Ю.Г. 

Барабаша. X.: Право, 2012. 

 

3. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

3.1. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні: 

Навчальний посібник. К.: Юрінком Інтер, 2003. 336 с. 

3.2. Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних 

змін: Навчальний посібник / О.В. Філонов, В.М. Субботін, В.В. Пашутін, І.Я. 

Тодоров. К.: Знання, 2006. 215 с. 

3.3. Основные права и свободы человека и гражданина: Учебное пособие / Сост.: 

В.Д. Волков, В.П. Горбачев, Р.Ф. Гринюк и др. Донецк, 2000. 

3.4. Права человека: Учебное пособие / Под общей ред. А.Д. Гусева и 

Я.С. Яскевич. Минск, 2002. 

3.5. Саидов А.Х. Международное право человека: Учебное пособие. М.: НОРМА, 

2002. 

3.6. Саидов А.Х. Общепризнанные права человека: Учебное пособие. М.: 

МЗ ПРЕСС, 2002. 268 с. 

 

4. Монографії та інші наукові видання: 

4.1. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи / 

За ред. Ю.С. Шемшученка: Монографія. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. 

Корецького НАН України, 2001. 656 с. 

4.2. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика: Монографія / 

Віп. ред. В.Ф. Погорілко. К.: Ін-т держави та права ім. В.М. Корецького НАН 

України, А.С.К., 2003. 652 с. (нормативні документи та коментарі). 
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4.3. Иваненко В.А., Иваненко В.С. Социальные права человека и социальные 

обязанности государства. СПб., 2003. 

4.4. Карташкин В.А. Права человека в международном и внутригосударственном 

праве. М.: Ин-т гос-ва и права РАН, 1995. 

4.5. Карташкин В.А. Международные механизмы защиты прав человека. Как 

подать жалобу в международные органы. М.: НОРМА, 2003. 112 с. 

4.6. Кушніренко О.Г., Слінько Т.М. Права і свободи людини і громадянина. 

Харків, 2001. 

4.7. Нерсесянц В.С. Права человека в истории человечества и в современном 

мире. М.: Юридическая литература, 1989. 

4.8. Общая теория прав человека / Рук. авт. колл. и отв. ред. Е.А. Лукашева. М.: 

НОРМА, 1996. 520 с. 

4.9. Погорілко В.Ф., Головченко В.В., Сірий М.І. Права та свободи людини та 

громадянина в Україні. К.: Ін Юре, 1997.  52 с. 

4.10. Рабінович П.М., Хавронюк М.І. Права людини і громадянина: Навчальний 

посібник. К.: Атіка, 2004.  464 с. 

4.11. Тодика Ю.М. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в 

Україні / Ю.М. Тодика, О.Ю. Тодика. К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 

2004. 368 с. 

 

5. Інші джерела: 

5.1. Абасов Г. Г. Проблеми визначення та структурні елементи методології 

дослідження гарантій прав місцевого самоврядування. Юрист України. 2012. № 

1-2. С. 29-34. 

5.2. Айтов С. Ш. Історична антропологія та пізнавальний потенціал 

синергетики. Гуманітарний журнал. 2014. № 1-2. С. 64-67. 

5.3. Безпалова О. І. Пріоритетні напрямки діяльності органів прокуратури 

України як суб'єктів реалізації правоохоронної функції держави. 

Адміністративне право і процес. 2013. № 1. С. 81-88. 

5.4. Бєлов Д., Жежихова М. Роль і місце інституту адвокатури в механізмі 

захисту прав і свобод людини і громадянина. Visegrad Journal on Human Rights. 

2016. № 5, ч. 1. С. 19-25. 

5.5. Подорожна Т. Конституційно-правові категорії в системі понятійно-

категоріального апарату конституційного права. Підприємництво, господарство і 

право. 2012. № 12. С. 15-17. 

5.6. Федоренко В. Поновлення авторитету Конституційного Суду як запорука 

ефективного функціонування держави. Право України. 2015. № 5. С. 97-110. 

5.7. Чиж І. С. Проблеми удосконалення механізмів забезпечення 

конституційного права на поширення інформації. Порівняльно-аналітичне право. 

2017. № 5. С. 75-78. 

 

6. Інтернет-ресурси: 

6.1 URL:http://www.president.gov.ua/ - Офіційний сайт Президента України; 

6.2 URL:http://www.rada.gov.ua/ – Офіційний портал Верховної ради України; 



 

 

19 

 

6.3 URL:http://www.kmu.gov.ua/ – Офіційний портал Кабінету міністрів 

України; 

6.4 URL:http://vkksu.gov.ua/ – Офіційний сайт Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України; 

6.5 URL:http://reyestr.court.gov.ua – Офіційний сайт єдиного державного 

реєстру судових рішень України; 

6.6 URL:http://www.rada.kiev.ua/laws/pravo/all/sites.htm – перелік серверів 

державних органів на сайті Верховної Ради України; 

6.7 URL:http://www.scourt.gov.ua/ – Офіційний сайт Верховного Суду 

України; 

6.8 URL:http://www.minjust.gov.ua/ – Офіційний сайт Міністерства юстиції 

України; 

6.9 URL:http://www.constcourt.gov.ua/ – Офіційний сайт Конституційного 

Суду України; 

6.10 URL: http://www.cvk.ukrpack.net/ – Офіційний сайт Центральної виборчої 

комісії. 
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