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Анотація курсу 

 

Ідея прав людини стала підґрунтям правопорядку сучасних 

демократичних держав. Проте й донині єдиного розуміння прав людини немає. 

Відтак важливо зрозуміти, коли, за яких умов і завдяки кому стали можливими 

становлення та розвиток прав у минулому і панування ідеї прав людини в 

політико-правовому житті сучасних демократичних держав.  

Про права людини давно почали говорити як про універсальні 

загальнолюдські цінності, які по факту народження належать і гарантуються 

кожній людині в її взаєминах з державною владою. 

Права людини в сучасному світі – це не просто актуальна тема для 

дискусій, це проблема, вирішення якої стоїть у центрі практичної діяльності 

міжнародного співтовариства. Захист прав людини і громадянина є 

конституційно-правовим і міжнародно-правовим обов’язком сучасних 

держав, який реалізується за допомогою системи принципів, інститутів, 

механізмів і процедурно-правових правил, що прямо або опосередковано 

передбачені для цих цілей. 

Сучасні правники зазначають, що необхідно розрізняти теорію і 

практику прав людини. Права і свободи людини легко постулюються на 

папері, але дуже важко реалізуються в житті. Головне в цій проблемі – не 

теоретична розробка прав і свобод людини (хоча таке завдання, звичайно, не 

знімається), а створення необхідних умов, гарантій і механізмів для їх 

реалізації, тобто практична сфера. Перехід до процесу реальної реалізації у 

світовому і регіональному політико-правовому просторі прав, свобод, гарантій 

та обов'язків людини і громадянина, є нагальною потребою сьогодення, 

однією з умов входження України у європейське співтовариство. 

 

Мета курсу 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти 

захисту прав людини» є отримання майбутніми бакалаврами глибоких і 

міцних знань системи міжнародно-правових норм в галузі прав людини; 

навчити їх вільно оперувати міжнародно-правовими категоріями і поняттями 

зазначеної галузі права; сформувати у них уяву про існуючі в сучасному світі 

різнорівневі міжнародно-правові механізми захисту прав людини та їх 

взаємодію; навчити проводити правовий аналіз рішень міжнародних судових 

інституцій та розвинути здібності щодо їх експертної оцінки;  відпрацювати 

навички складання документів, зокрема, скарг (петицій) до Європейського 

Суду з прав людини  на базі знань зі сфери міжнародної судової практики; 

сформувати уміння використовувати норми міжнародного права для 

вироблення і обґрунтування правових позицій. 

 

 

 

 



Організація навчання 

Тематичний план 

 
№ Назва теми Всього 

годин 

Лек

ції 

Семіна

ри 

Практи

чні 

заняття 

Самостій

на робота 

Розділ 1. Формування концепції прав людини 

1 Національний превентивний 

механізм як вид моніторингу 

прав людини 

11 2 2 2 5 

2 Міжнародний досвід 

організації моделі «омбудсман 

+». 

11 2 2 2 5 

3 Права людини. Правовий 

статус людини та громадянина: 

загальна характеристика 

11 2 2 2 5 

4 Механізм забезпечення прав та 

свобод людини і громадянина: 

поняття, елементи, гарантії 

11 2 2 2 5 

Розділ 2. Міжнародні організаційно-правові механізми захисту прав людини 

5 Міжнародні механізми і 

процедури органів ООН з 

додержання прав людини й 

основних свобод 

11 2 2  7 

6 Конвенції ООН з прав людини 

та організаційно-правові 

механізми контролю за їх 

здійсненням 

11 2 2  7 

7 Проблеми імплементації норм 

міжнародного захисту прав 

людини в національну правову 

систему 

11 2 2 2 5 

8 Європейська  інституційна 

система захисту прав людини 

11 2 2 2 5 

Всього годин за курсом 90 16 16 12 44 

 

 

 

 



Завдання до семінарів та практичних занять 

 

Семінарські заняття 

 При підготовці до семінарського заняття Ви маєте законспектувати 

питання, що містяться в плані відповідної теми. Наявність конспекту всіх (!) 

питань та ваша присутність на занятті є запорукою успішної роботи та 

отримання балів (їх кількість залежить від вашої активності та якості 

підготовки). Відсутність конспекту або неповний конспект, навіть за умови 

вашої присутності на семінарі, оцінюється в 0 балів. 

 

Плани семінарських занять 

Тема 1. Національний превентивний механізм як вид моніторингу 

прав людини 

1. Поняття НПМ.  

2. Мандат НПМ. 

3. Поняття місця несвободи. 

4. Історія, характерні риси та функції НПМ. 

5. Моделі НПМ та їх повноваження. 

6. Правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини. 

7. Призначення на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини.  

8. Звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини. 

9. Департамент з питань реалізації НПМ та його функції. 

Література: основна № 6, 14; допоміжна № 6, 13, 29, 50, 52, 53, 56-59, 

63, 69. 

 

 

Тема 2. Міжнародний досвід організації моделі «омбудсман +». 

1.  Поняття моделі «омбудсман +». 

2. Історія виникнення інституту омбудсмана і його роль в забезпеченні 

прав людини 

3. Моделі омбудсмана.  

3.1. Шведська модель омбудсмана. 

3.2. Англійська модель омбудсмана.  

4. Види омбудсманів. 

5. Інститут омбудсмана Європейського Союзу. 

6. Повноваження омбудсмана в зарубіжних країнах. 

7. Співпраця омбудсмана з органами державної влади у зарубіжних 

країнах та Україні. 

8. Колегіальні омбудсменівські служби. 

9. Регіональні та місцеві омбудсмени. 



Література: основна № 6, 14; допоміжна № 29, 30, 38, 40, 44, 51, 52, 54, 

61. 

 

Тема 3. Права людини. Правовий статус людини та громадянина: 

загальна характеристика 

1.Поняття та ґенеза прав людини.  

2. Класифікація основних прав та свобод людини і громадянина. 

2.1. Покоління прав людини. 

2.2. Особисті (громадянські), політичні, соціально-економічні, 

культурні, екологічні права. 

3. Поняття, елементи та принципи правового статусу людини і 

громадянина. 

Література: основна № 2, 3, 7, 9, 10, 15; допоміжна № 6, 7, 18, 24, 25, 

28, 35, 36, 46, 47, 49, 76, 80. 

 

Тема 4. Механізм забезпечення прав та свобод людини і 

громадянина: поняття, елементи, гарантії  

1. Механізм забезпечення прав та свобод людини і громадянина: поняття 

та структура. 

1.1 Механізм реалізації прав та свобод людини і громадянина: поняття, 

юридичні елементи. 

1.2 Механізм захисту прав та свобод людини і громадянина.  

1.3 Механізм охорони прав та свобод людини і громадянина.  

2. Гарантії прав та свобод людини і громадянина: поняття та система. 

2.1. Загальні гарантії прав і свобод людини та громадянина. 

2.2. Спеціальні (юридичні) гарантії прав і свобод людини та 

громадянина. 

Література: основна № 2-5, 7, 9, 10, 15; допоміжна № 1, 8, 15, 32, 41, 

45, 51, 62, 78. 

 

Тема 5. Міжнародні механізми і процедури органів ООН з 

додержання прав людини й основних свобод 

1. Міжнародні стандарти як елемент міжнародного механізму 

реалізації прав, свобод та обов'язків людини і громадянина. 

2. Універсальна судова система захисту прав людини 

3. Статут ООН про права людини. 

4. Рада ООН з прав людини. 

Література: основна № 2-10, 12, 15; допоміжна № 2, 3, 9, 12, 20, 26, 31, 

33, 34, 53, 70, 72-74, 79. 

 

Тема 6. Конвенції ООН з прав людини та організаційно-правові 

механізми контролю за їх здійсненням 

1. 1. Класифікації міжнародних документів у галузі прав людини. 

2. Поділ міжнародних документів відповідно до змісту прав і свобод 

людини. 



3. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації. 

4. Конвенція про права дитини. 

Література: основна № 2-6, 8, 10; допоміжна № 4, 25, 26, 31, 36, 41, 

51, 54, 72, 82. 

 

Тема 7. Проблеми імплементації рішення норм міжнародного 

захисту прав людини в національну правову систему 

1. Поняття «імплементація», її значення для правотворчості в Україні. 

2. Особливості тлумачення поняття  «імплементація». 

3. Система засобів імплементації міжнародних стандартів прав людини. 

4. Національні засоби імплементації міжнародних стандартів з прав 

людини. 

5. Імплементація міжнародних стандартів прав людини внаслідок 

діяльності недержавних організацій. 

6. Імплементація міжнародних норм, які стосуються збройних 

конфліктів. 

7. Імплементація міжнародних норм у сфері правоохоронної діяльності. 

8. Женевські конвенції. Стадії їх імплементації. 

Література: основна № 1-6, 8-10, 12; допоміжна № 5, 16, 36, 55, 61, 82. 

 

Тема 8. Європейська  інституційна система захисту прав людини 

1. Структура (складові елементи)  європейської системи захисту прав 

людини.  

2. Система Ради Європи. 

3. Основні механізми НБСЄ/ОБСЄ.  

4. Система Європейського Союзу. 

5. Європейський суд з прав людини: загальна характеристика. 

6. Конвенційно-договірні органи контролю за дотриманням прав 

людини в Раді Європи: 

6.1. Консультативний комітет РКЗНМ.  

6.2. Комітет експертів ЄХРМ. 

6.3. Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи 

нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. 

6.4. Європейський комітет із соціальних прав. 

Література: основна № 1, 2, 11, 13; допоміжна № 5, 10, 11, 13, 14, 17, 

19, 27, 37, 39, 40, 43, 60, 66, 67, 81. 

 

 

Завдання для самостійної роботи 

Низка питань навчальної дисципліни виносяться на самостійне 

опрацювання. Виконання самостійної роботи оцінюється окремо та є 

невід’ємною складовою успішного проходження курсу. Для виконання 

завдань самостійної роботи вам необхідно зробити конспект нижчезазначених 

питань. 



1. Принципи прав і свобод людини і громадянина.  

2. Права людини і правова держава. 

3. Права людини і соціальна держава. 

4. Особисті права в конституційному законодавстві України. 

5. Політичні права в конституційному законодавстві України. 

6. Державні органи у механізмі забезпечення прав та свобод людини і 

громадянина. 

7. Суб’єкти громадянського суспільства у механізмі забезпечення прав та 

свобод людини і громадянина. 

8. Судова влада як гарант прав і свобод людини і громадянина. 

9. Сучасні проблеми забезпечення прав і свобод особи в 

кримінальномусудочинстві. 

10. Сучасні виклики перед Україною в галузі прав людини. 

11. Велика хартія вольностей 1215 року. 

12. Петиція про права 1628 року. 

13. Статут ООН щодо прав і свобод людини. 

14. Декларація про права на розвиток 1986 року. 

15. Декларація про права осіб, що належать до національних чи етнічних, 

релігійних і мовних меншин 1992 року. 

16. Паризька декларація про расу і расовізабобони 1978 року. 

17.Універсальніправозахисні органи: види та завдання. 

18. Регіональні системи контролю за дотриманням прав і свобод людини. 

19. Імплементація міжнародних норм у трудовій сфері. 

20. Імплементація міжнародних норм у соціальній сфері.  

21. Імплементація міжнародних норм щодо поводження з 

військовополоненими. 

22. Форми співпраці правоохоронних органів України в рамках договорів 

з країнамиЄвросоюзу. 

23. Результати співпраці правоохоронних органів України в рамках 

договорів з країнамиЄвросоюзу. 

24. Інституції правозахисної діяльності в ЄС. 

25. Характеристика регіональної співпраці у сфері прав людини. 

26. Міжнародно-правові джерела захисту прав людини. 

27. Повноваження Комісара Ради Європи. 

28. Роль Комісара Ради Європи. 

29. Фактори, що визначають авторитет інституту омбудсмана. 

30. Поняття «фільтрів» подачі звернень Уповноваженому Верховної Ради 

України з прав людини. 

31. Особливості діяльності спеціалізованих омбудсманів. 

32. Особливості діяльності місцевих омбудсманів. 

33. Позитивні та негативні риси моделі «омбудсман +» 

34. Характеристика діяльності моніторів. 

35. Особливості проекту Концепції державної політики запобігання 

катуванням та нелюдському або такому, що принижуєгідність, поводженню 

чи покаранню. 



36. Особливості проекту Закону «Про національний комітет України з 

попередження катування». 

37. Місця несвободи в Україні та в ЄС: порівняльна характеристика. 

38. Історія виникнення національного превентивного механізму. 

 

Література: основна № 1-15; допоміжна № 1-3, 6-9, 11-21, 24-26, 33-46, 

48-54, 56-72, 75-82. 

 

Індивідуальні завдання 

Індивідуальні завдання виконуються у вигляді рукописного есе обсягом 

до 5 сторінок формату А4, орієнтація – книжкова, поля: відступ 1,25 мм; з усіх 

сторін поля – 20 мм, шрифт – TimesNewRoman, кегель – 14, міжрядковий 

інтервал – 1,5, стиль – Normal.Посилання на використані інформаційні 

джерела оформлюються у квадратних дужках за зразком: [1, c. 28–32]. 

Наприкінці тексту доповіді, уразі потреби, розміщують список використаних 

джерел, оформлений відповідно до ДСТУ 8302:2015. 

 

Тематика есе: 

1. Еволюція становлення та розвитку міжнародного механізму контролю 

за дотриманням прав людини. 

2. Особливості реалізації соціальних та економічних прав людини в 

колишньому СРСР. 

3. Співробітництво України та ЄС у сфері дотримання прав людини. 

4. Міжнародно-правовий захист прав людини осіб, які страждають 

психічнимирозладами. 

5. Міжнародно-правовий захист прав жінок, які мають дітей. 

6. Міжнародно-правовий захист прав осіб похилого віку. 

7. Міжнародно-правовий захист прав осіб з інвалідністю. 

8. Міжнародно-правовий захист прав військовополонених. 

9. Міжнародні стандарти захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

10. Міжнародно-правовий захист прав біженців. 

11. Стандарти ООН у сфері захисту прав осіб, які хворіють на ВІЛ / СНІД. 

12. Стандарти ООН у сфері захисту прав трудящих мігрантів та членів їх 

сімей. 

13. Механізми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків. 

14. Засоби реагування та санкції Комітету ООН з прав людини до держав-

порушниць. 

15. Функції омбудсмена та їх загальна характеристика. 

16. Місце омбудсмена в системі органів державної влади. 

17. Поняття, повноваження та особливості колегіальних 

омбудсманівських служб. 



18. Становлення та розвиток інституту омбудсмена на пострадянському 

просторі. 

19. Особливості функціонування інституту омбудсмена на 

африканськомуконтиненті. 

20. Особливості функціонування інституту омбудсмена в країнах 

Латинської Америки. 

21. Організаційно-правовий механізм набуття громадянства ЄС. 

22. Повноваження та юрисдикція Верховного представника ЄС з питань 

спільної зовнішньої політики і політики безпеки. 

23. Повноваження та функції правоохоронних агенцій ЄС. 

24. Проблеми функціонування ефективного міжнародного механізму 

контролю за дотриманням прав людини в Україні на сучасному етапі 

державотворення. 

25. Самозахист при порушенні прав людини і громадянина та проблеми 

його реалізації в сучасних умовах. 

 

 

 

Порядок оцінювання 

 Оцінювання ваших досягнень відбувається за системою відображеною в 

Таблиці 1 

Таблиця 1 

№ Назва теми  

 

Всього 

балів 

Форма заняття та 

Семінари Практичні 

Розділ 1. Формування концепції прав людини 

7 Національний превентивний механізм 
як вид моніторингу прав людини 

9 3 3 

8 Міжнародний досвід організації 
моделі «омбудсман +». 

9 3 3 

3 Права людини. Правовий статус 

людини та громадянина: загальна 

характеристика 

6 3 3 

4 Механізм забезпечення прав та 

свобод людини і громадянина: 

поняття, елементи, гарантії 

6 3 3 

Розділ 2. Міжнародні організаційно-правові механізми захисту прав людини 

5 Міжнародні механізми і процедури 

органів ООН з додержання прав 

людини й основних свобод 

3 3  

6 Конвенції ООН з прав людини та 

організаційно-правові механізми 

контролю за їх здійсненням 

3 3  



7 Проблеми імплементації рішення 

норм міжнародного захисту прав 

людини в національну правову 

систему 

9 6 3 

8 Європейська  інституційна система 

захисту прав людини 

9 6 3 

Разом 54 30 30 

Виконання завдань для самостійної 

роботи на написання есе 

 

6 

Залік 40 

Всього 100 балів 

 

 

Принагідно зазначити, що під час лекцій та інших занять не припустимо 

відволікатись розмовами з товаришами, користуватись мобільними 

телефонами та іншими гаджетами, порушувати дисципліну в будь який інший 

спосіб.  

Запізнення на лекцію так само не припустимі, викладач залишає за 

собою право не допустити до заняття за умови порушення дисципліни або 

запізнення. Вказані правила поведінки поширюються й на семінарські заняття. 

Користування гаджетами для доступу до мережі Інтернет припустиме лише 

під час семінарських занять при вирішенні ситуаційних задач чи кейсів 

виключно за вказівкою чи дозволом викладача. Пропущені лекції необхідно 

відпрацювати переписавши конспект та продемонструвавши його викладачу. 

Конспект лекцій має бути охайним. 

Ваша участь в роботі семінару може принести вам до 4-5 балів за одне 

заняття. Пропущений семінар відпрацьовується написанням конспекту всіх 

питань з плану заняття та відповідями на питання викладача за змістом 

семінару під час відпрацювання. Робота на семінарах оцінюється за 

наступними критеріями: 

- виступ із відповіддю на питання за планом семінарського завдання, 

вирішення ситуаційних задач та кейсів, письмове чи усне розкриття питань, 

які виносяться на самостійне опрацювання може принести вам до 2 балів за 

умови, що відповідь буде повною, змістовною та лаконічною; 

- для того аби отримати ще 1 бал необхідно брати активну участь в 

обговоренні питань, які виносяться на семінарське заняття чи самостійну 

роботу (доповнення, відповідь на питання викладача, висловлення своєї 

обґрунтованої точки зору під час обговорення проблемних питань тощо); 

- якщо, при виступі, ви проявите ґрунтовну підготовку, висловите 

власну точку зору щодо висвітлюваної проблеми й підкріпите її 

аргументацією, правильно відповісте на уточнюючі питання викладача то 

можете отримати ще 1 бал. 



 Кожен має до кінця квітня написати та надати викладачу есе на тематику 

з запропонованого переліку або за власною темою узгодженою з викладачем. 

Успішне виконання цього завдання оцінюється в 6 балів. При цьому оцінка 

відбувається узагальненням балів за 5 критеріями: 1) грамотність та 

оформлення – 1 бал; 2) відповідність змісту темі – 1 бал; 3) структурна 

логічність – 2 бала; 4) аргументованість висновків – 1 бал; 5) оригінальність 

роботи та культура посилань на джерела – 1 бал. 

 Підсумковий контроль з дисципліни відбувається у вигляді заліку на 

якому ви можете отримати до 40 балів в залежності від повноти та 

обґрунтованості ваших відповідей. На заліку ви витягаєте білет, де зазначено 

два питання з переліку наведеного нижче. Окрім цього, викладач може 

запропонувати вирішити ситуаційну задачу чи кейс, задати додаткові чи 

уточнюючі питання в межах навчальної дисципліни. 

Якщо під час проходження курсу ви набрали 60 балів то маєте право не здавати 

заліку вдовольнившись підсумковою оцінкою відповідно до кількості 

набраних балів. Схема переведення балів у підсумкову оцінку наведена в 

Таблиці 2. 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

75-81 С 

64-74 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

  



Питання до заліку 

1. Вимоги до країн які бажають стати членами ЄС відносно 

демократичних засад та прав і свобод людини. 

2. Гарантії прав та свобод людини і громадянина: поняття та 

система. 

3. Громадянські (особисті) права та свободи людини.              

4. Екологічні права людини і громадянина та механізм їх реалізації. 

5. Економічні права людини. 

6. Європейська система захисту прав людини. 

7. Завдання Ради Безпеки при ООН у сфері захисту прав людини. 

8. Загальні гарантії прав і свобод людини та громадянина. 

9. Захист прав людини у рамках Ради Європи: інституційні органи. 

10. Зміст і способи  «імплементації» норм міжнародного права в 

Україні. 

11. Зміст основних моделей національного превентивного механізму. 

12. Імплементація основних положень Міжнародного пакту про 

громадянські та політичні права в Конституцію України. 

13. Імплементація основних положень Міжнародного пакту про 

економічні, соціальні та культурні права в Конституцію України.  

14. Історія створення Пактів про права людини. 

15. Історія, характеристика функції НПМ. 

16. Класифікація конвенційних органів ООН контролю за 

дотримання прав і свобод людини. 

17. Класифікація міжнародних актів універсального характеру. 

18. Класифікація основних прав та свобод людини і громадянина. 

19. Класифікація постійних виконавчих органів ООН і посадових 

осіб, що займаються правами людини.  

20. Компетенція інститутів європейських співтовариств. 

21. Культурні права людини і громадянина та механізм їх реалізації.  

22. Механізм забезпечення прав та свобод людини і громадянина: 

поняття та структура. 

23. Механізм захисту прав та свобод людини і громадянина.  

24. Механізм охорони прав та свобод людини і громадянина.  

25. Моделі НПМта їх повноваження. 

26. Основніелементи моделі «Омбудсман+». 

27. Основні положення Конвенції ООН про захист прав людини і 

основоположних свобод. 

28. Основні положення Конвенції ООН про права дитини. 

29. Основні положення Міжнародної конвенція про ліквідацію всіх 

форм расової дискримінації. 

30. Особисті (громадянські) права людини і громадянина та механізм їх 

реалізації. 

31. Особливості виконання функцій національного превентивного 

механізму Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. 

32. Особливості діяльності омбудсмана в різних зарубіжних країнах. 



33. Особливості інституту омбудсмана Європейського Союзу. 

34. Особливості моделей«омбудсман+», позитивні та негативні риси 

моделі «омбудсман +». 

35. Особливості тлумачення поняття  «імплементація». 

36. Покоління прав людини. 

37. Політичні права людини та механізм їх реалізації 

38. Поняття «громадянство ЄС» 

39. Поняття «омбудсман»та історія виникнення інституту 

омбудсмана. 

40. Поняття моделі «омбудсман +» та приклади моделей «омбудсман 

+» в різних країнах. 

41. Поняття національногопревентивногомеханізму та історія 

виникнення інституту національногопревентивногомеханізму в Україні. 

42. Поняття, елементи та принципи правового статусу людини і 

громадянина. 

43. Порядок призначення на посаду та звільнення з посади 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.   

44. Права людини у глобалізованому світі. 

45. Право народів на самовизначення. 

46. Практичні принципи захисту прав людини. 

47. Природньоправовий та позитивістський підходи до визначення 

прав людини.  

48. Проблемні питання місць несвободи в Україні. 

49. Розкрити зміст Статуту ООН стосовно прав і свобод людини. 

50. Система судів по захисту прав громадян ЄС 

51. Склад, повноваження та юрисдикція Європейського Суду з прав 

людини. 

52. Соціально-економічні права людини і громадянина та механізм їх 

реалізації. 

53. Спеціальні (юридичні) гарантії прав і свобод людини та 

громадянина. 

54. Функції національного превентивного механізму. 

55. Характеристика діяльності моніторів (осіб, які братимуть 

безпосередню участь у моніторингових візитах від громадськості). 

56. Характеристика діяльності спеціалізованих і місцевих 

омбудсманів. 

57. Характеристика неурядових правозахисних організацій, 

відібраних Омбудсманом для здійснення окремих функцій національного 

превентивного механізму. 

58. Характеристика регіональних представниківОмбудсмана 

59. Характеристика центрального офісу Омбудсмана. 

60. Характерні риси національного превентивного механізму. 

 

  



Політика академічної доброчесності 

Прослуховуючи цей курс, Ви погодились неухильно дотримуватись 

принципів академічної доброчесності: 

- складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги 

сторонніх осіб; 

- надавати для оцінювання лише результати власної роботи; 

- не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші 

результати чи погіршити/покращити результати інших курсантів (студентів, 

слухачів); 

- не публікувати відповіді на питання, що використовуються в рамках 

курсу для оцінювання знань курсантів (студентів, слухачів).  
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