КОНЦЕПЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
Права особистості займають одне з центральних місць у політичній та юридичній науках. Вони являють
собою принципи, норми взаємин між людьми і державою, що забезпечують індивіду можливість діяти за
своїм розсудом чи одержувати визначені блага.
Практична реалізація всього комплекту прав людини – усеосяжна комплексна задача, ступінь якої
безпосередньо характеризує рівень розвитку, прогресивність і гуманізм як окремих країн, так і всієї людської
цивілізації. Сьогодні дотримання й усе багатше конкретне наповнення прав особистості виступають
найважливішим критерієм внутрішньої і міжнародної політики, її людського виміру. Через повагу до прав
людини затверджується верховна цінність особистості в окремих державах і в світі загалом.
Закріплення в Конституції України соціального і правового принципів держави передбачає всю повноту
політичних, соціально-економічних, культурних та інших прав і свобод людини, громадянина. Однак
декларація прав без гарантії їх забезпечення веде до негативних соціально-політичних наслідків, зниження
авторитету влади, зростання недовіри до політики держави, породжуючи правовий нігілізм та різні форми
девіантної поведінки.
Останнім часом в Україні виникли несприятливі для особистості тенденції, що істотно ослаблюють її
реальний статус у суспільстві, соціальну і правову захищеність. Тому дослідження проблеми забезпечення,
реалізації, охорони і захисту прав і свобод людини і громадянина на сучасному етапі державного будівництва
набуває особливого значення, що зумовлює актуальність курсу “Політика і права людини”.
Реалізація конституційних прав і свобод людини і громадянина неможлива без ефективної організаційновиконавчої діяльності державних органів і посадових осіб. Тому завданням курсу є з’ясування ролі і
значення держави у забезпеченні конституційних прав і свобод громадян. За ставленням держави до прав і
свобод людини можна визначити рівень розвитку свободи і демократії в суспільстві. Усе це актуалізує
необхідність глибокого всебічного дослідження проблеми прав людини і громадянина в Україні як
необхідної передумови її демократичного розвитку.
Навчально-методичні матеріали допоможуть студентам сформулювати правильне уявлення про права
людини як необхідну умову її свободи і рівності, збагатять студентів практичними знаннями про їхні права і
свободи, допоможуть виробити навички щодо їх захисту у повсякденному житті, скласти уявлення про
шляхи створення правового суспільства.
Курс складається з 42 годин лекційних та 14 годин семінарських занять і завершується заліком.

